
Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 

Крагујевац 

Број: 1304 

Датум: 15.11.2016. године 

 

Одговор бр. 1 на захтев за додатним  појашњењима за Јавну набавку број 

5/2016 партија 1.-машина за прање посуђа 

 

Дана 15.11.2016. године од заинтересованог лица путем мејла примили смо следеће 

питање: 

Питање 1 

Да ли прихватате да понуђач има запосленог сервисера Високе стручне спреме 

дипломираног инжињера електронике 

ОДГОВОР 

Комисија наручиоца је уитврдила да прихвата да дипл., инжињер електотехнике  такође 

може да задовољи захтеве наручиоца у погледу кадровског капацитета. 

 

 

Услед наведеног биће објављена измењена и допуњена конкурсна документација                                                                                      

 

      За комисију за јавну набавку  

ЈНМВ бр. 5/2016 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 

Крагујевац 

Број: 1305 

Датум: 15.11.2016. године 

 

Одговор бр. 2 на захтев за додатним   информацијама и појашњењима за 

Јавну набавку број 5/2016 партија 1.-машина за прање посуђа 

 

Дана 15.11.2016. године од заинтересованог лица путем мејла примили смо следеће 

питање: 

Питање 2. 

На колики обим лагера резервних делова се мисли  и како се доказује оипремљеност 

лагером резервних делова? 

ОДГОВОР 

Опремљеност лагером резервних делова доказује се овереном лагер листом 

резервних делова  који се односе на предмет Јавне набавке ( партија 1)у 

вредности најмање 150.000,00 динара 

 

 

Услед наведеног биће објављена измењена и допуњена конкурсна документација                                                                                      

 

      За комисију за јавну набавку  

ЈНМВ бр. 5/2016 

 

 

 

 

 

 



 

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 

Крагујевац 

Број: 1306 

Датум: 15.11.2016. године 

 

Одговор бр. 3 на захтев за додатним   информацијама и појашњењима за 

Јавну набавку број 5/2016 партија 1.-машина за прање посуђа 

 

Дана 15.11.2016. године од заинтересованог лица путем мејла примили смо следеће 

питање: 

Питање 3. 

Предлажемо да  се као додатни услов за кадровски капацитет допуни следећем:“ 

најмање три запослена сервисера овлашћена од стране произвођача машина. 

 

                  ОДГОВОР 

Прихвата се предложено,као доказ испуњености предложеног треба доставити: копије 

сертификата произвођача машина  о обучености сервисера и копија обнразаца М3А. 

 

 

Услед наведеног биће објављена измењена и допуњена конкурсна документација                                                                                      

 

      За комисију за јавну набавку  

ЈНМВ бр. 5/2016 

 

 

 

 

 



Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ 

Крагујевац 

Број: 1307 

Датум: 15.11.2016. године 

 

Одговор бр. 4 на захтев за додатним   информацијама и појашњењима за 

Јавну набавку број 5/2016 партија 1.-машина за прање посуђа 

 

Дана 15.11.2016. године од заинтересованог лица путем мејла примили смо следеће 

питање: 

Питање 3. 

Предлажемо да  се као   услов ДРУГИ ДОДАТНИ УСЛОВИ допуни следећим: 

Време реговања сервисне службе  максимално 3 сата од  достављања захтева за 

сервисирање. 

 

                  ОДГОВОР 

Прихва а се предложено,као доказ испуњености предложеног треба доставити изјаву на 

меморандуму понуђача. 

 

Услед наведеног биће објављена измењена и допуњена конкурсна документација                                                                                      

 

      За комисију за јавну набавку  

ЈНМВ бр. 5/2016 

 

 

 

 

 


