
Захтев за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућен 
од стране потенцијалног понуђача:  
 
„У поглављу 3.1 „Врста техничке спецификације и шеме столарије“ тражите да 
стандарди SRPS EN 12210, SRPS EN12208 и стандард SRPS EN 12207 гласе на 
име произвођача прозора односно понуђача, док остали стандарди стакло, 
проводљивост профила, оков, запаљивост, механичка оптерећења, удари 
ветра, сталност функције и звучна изолација не морају да гласе на име 
произвођача прозора односно понуђача.  
Молимо за објашњење да ли се на овај начин смањује број потенцијалних 
понуђача имајући у виду да тражени атести који гласе на име понуђача има 
само мали број произвођача столарије.  
Тражимо да промените конкурсну документацију на тај начин што ћете тражити 
од понуђача да сви атести гласе на произвођача профила уз њихову изјаву да 
понуђачи могу користити њихове атесте.“ 
 
Одговор: 
 
1. Не траже се стандарди, већ атести који су сагласни наведеним стандардима, 
јер се ради о врло битним карактеристикама комплетног готовог производа 
односно прозора, што у великој мери зависи од произвођача готовог производа 
(прозора), без обзира на његове квалитетне саставне елементе (профиле, 
стакло пакет и окове). 
2. Остали атести за стакло, проводљивост профила, оков, запаљивост, 
механичка оштећења, звучну изолацију и остало не могу да гласе на 
произвођаче прозора, зато што произвођач прозора нема утицај на њихову 
израду и квалитет, већ произвођач истих (саставних елемената-профила, 
стакло пакета и окова) коме је то готов производ, и његова је одговорност за 
квалитет истих, тако да атест не може да гласи на произвођача прозора. 
3. Примењујући квалитетне саставне елементе прозора (профиле, стакло пакет 
и окове) и уз добре резултате тражених атеста из тачке 1, није потребан атест 
произвођача прозора за звучну изолацију. 
4. Мислимо да се на овај начин не смањује број потенцијалних понуђача већ се 
само повећава квалитет тражене столарије. Такође, сматрамо да свако за свој 
производ мора да има одговарајући атест, а не да користи атесте од других 
произвођача, јер то не значи да ће он направити прозор по карактеристикама из 
атеста. 
На основу свега наведеног, а у циљу образложења одговора на ваше питање, 
конкурсна документација нема недостатака и неправилности и не треба вршити 
њене измене и допуне.   
 
 
 

 

 


