
 
ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР КИКИНДА
Генерала Драпшина бр. 99, 
 23300 Кикинда 
Број:445/11-1 
Датум: 28.11.2016. године 
 
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ , 
 
НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА ПРАТЕЋОМ МЕДИЦИНСКОМ  ОПРЕМОМ 
ЗА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА

Поводом, електронским путем 
санитетског возила са пратећом медицинском  опремом за Геронтолошки центар Кик
код Наручиоца заведеног под  бр.445/1
3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012
објављујемо следећи одговор 
 
ПИТАЊЕ 1: 
Да ли је за наручиоца прихватљиво
Машинског факултета у Београду
од стране иностраних сертификационих
Републике Србије, нису 
Републике Србије? 
 
ОДГОВОР:  
Није прихватљиво. 
 
ПИТАЊЕ 2: 
Да ли ће наручилац прихватити
возилом и медицинским средствима
 
ОДГОВОР 
Сертификат ЕН 1789 који се
предметно возило које се испору
 
ПИТАЊЕ 3: 
Да ли се одговарајући сертификат
доставити приликом испоруке
 
ОДГОВОР 
Сертификат ЕН 1789 се доставља
испоручује 

У Кикинди 28.11.2016                                                                     
 

Гeнeрaлa Дрaпшинa 99, 23300 Кикиндa,тeл.

ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР КИКИНДА 
Генерала Драпшина бр. 99,  

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ , ЈНМВ 10/2016 

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА ПРАТЕЋОМ МЕДИЦИНСКОМ  ОПРЕМОМ 
ЗА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 

             
Поводом, електронским путем упућених питања  за   ЈН бр.10/2016 

санитетског возила са пратећом медицинском  опремом за Геронтолошки центар Кик
код Наручиоца заведеног под  бр.445/11 од 28.11.2016. године, у складу са чланом 63. став 
3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015

следећи одговор  

прихватљиво да поред надлежне институције 
Београду, прихвати сертификат ЕН 1789 за возило

сертификационих кућа која према важећим законским
 надлежне за издавање сертификата ЕН1789 

прихватити сертификат ЕН 1789 који није у складу са
средствима? 

се доставља приликом испоруке возила мора се
испоручује 

сертификат ЕН1789 о испитивању возила који тражите
испоруке или га је неопходно доставити раније? 

доставља приликом испоруке возила за предметно

 
.11.2016                                                                     Комисијa

 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 

тeл. 0230/434-675, фaкс 0230/401-461, жирo-рaчун: 840-255667-09,e-mail: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА ПРАТЕЋОМ МЕДИЦИНСКОМ  ОПРЕМОМ 

за   ЈН бр.10/2016   набавка 
санитетског возила са пратећом медицинском  опремом за Геронтолошки центар Кикинда,  

. године, у складу са чланом 63. став 
14/2015 и 68/2015), 

 Републике Србије, 
возило и носила издат 
законским прописима 

1789 за територију 

са понуђеним 

се односити на 

тражите, може 

предметно возило које се 

a за ЈН МВ 10/2016 

kikindagc.ust@minrzs.gov.rs web: www.gckikinda.org.rs 


