
                                                                                                                                                                                                         
                Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ           
  И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
            Дирекција за националне  
             референтне лабораторије        
           Број: 404-02-226/1/2015-13 
                  ЈН бр.1.1.1/2015-I 
                 26.06.2015. године                
                         Београд                               

  

 
III Додатне информације и појашњења–одговори „заинтересованим лицима“ 

на постављена питањe у поступку јавне набавке добара број 1.1.1/2015-I,  опрема за 
лабораторијска испитивања квалитета млека-опремa за чување, припрему, обраду 
узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку 
 

У законом предвиђеном року за додатним информацијама или појашњењима (члан 63.став 
2.ЗЈН) у отвореном поступку јавне набавке број 1.1.1/2015-I ,опреме за лабораторијска испитивања 
квалитета млека- опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање 
присуства антибиотика у млеку, „Министарства пољопривреде и заштите животне средине-
Дирекције за националне референтне лабораторије“, у којој је предмет набавке обликован у 11 
партија, наручиоцу су, електронском поштом упућени захтеви „заинтересованих лица“ у којима су 
постављена следећа питања: 

1.Na strani 12. konkursne dokumentacije u delu ,,Tehničke karakteristike,, za partiju broj 7-
vage: i za tehničku i za analitičku vagu, navedeno je da se traži da vage budu tipski odobreni 
modeli, takođe, na 25. strani je navedeno da se kao dokaz dostavi kopija Uverenja o odobrenju 
tipa vage izdato od strane "Direkcije za mere i dragocene metale". 
Model analitičke vage koja bi bila ponuđena naručiocu predstavlja jedan od najnovijih modela 
koje je proizvođat počeo da distribuira na našem tržištu. S obzirom da je vaga u postupku 
dobijanja Rešenja o odobenju tipa merila od strane "Direkcije zo mere i dragocene metale" kao i 
da pomenuta ustanova daje neprcizne rokove za dobijanje takvog rešnja, u trajanju od mesec 
dana ili više, da li će biti prihvatliiva izjava na memoraradumu ponuđača, pečatirana i 
protpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, kao i izjavu odgovornog lica "Direkcije za mere 
i dragocene metale", gde će biti navedeno da je ponuđač podneo zahtev za dobijanje Rešenja, a 
da će isto biti dostavljeno naručiocu prilikom isporuke uređaja. 
: 

2. Na strani 25 konkursne dokumentacije u delu l0.9.,,Ostali posebni zahtevi"za partiju broj 7-
Vage, navedeno je da ponuđena oprema i uređaji moraju biti etalonirani. Kao dokaz za 
ispunjenost ovog, posebnog zahteva naručioca,ponuđači moraju dostaviti kopije sertifikata o 
etaloniranju u skladu sa standardom ISI/IEC 17025 kojim su utvrđeni opšti zahtevi za 
kompetentnost laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etalontiranje. 
Da li ste pod ovim mislili da se dostavi kopija sertifikata laboratorije koja će da izvrši 
etaloniranje, a koji je u skladu sa standardom ISI/IEC 17025 kojim su utvrđeni opšti zahtevi za 
kompetentnost laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje? Ukoliko ne, molim za 
pojašnjenje. 
 
 3.Kao obavezan uslov za sve partije stavljeno je da ponuđač mora da obezbedi servis od strane 
sertifikovanog inženjera i kao dokaz priložiti sertifikat servisera izdat na memorandumu 
proizvođača.  
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Za neke jednostavnije uređaje proizvođači ne organizuju obuku i ne izdaju sertifikate na ime 
servisera. Najčešća vrsta autorizacije koju daju ino partneri / proizvođači, nakon izvršene 
provere da je servisna služba distributera u mogućnosti da izvrši kvalitetan servis i podršku u 
radu uređaja, je generalna autorizacija za PRODAJU i SERVIS.  
S obzirom da je u pitanju javni poziv za nabavku dobara, gde su u partijama spojene grupe 
aparata različitih proizvođača, a ne nabavka delova i servisiranje konkretnih uređaja , molim 
Vas da pojasnite sledeće:  
da li je odgovarajuće dostaviti generalnu autorizaciju proizvođača na kojoj je naglašeno da je 
distibuter ovlašćen za PRODAJU i SERVIS ponuđene opreme i autorizaciju proizvođača na ime 
servisera?” 
 
Партија 2 – Фрижидери и замрзивачи: 
-Лабораторијски фрижидер: 

4.Да ли је прихватљиво да је у случају нестанка струје рад на батерије 48 сати? 
5.Да ли је прихватљив капацитет фрижидера од 530 л? 
6.Да ли је неопходно да уређај има RS232 интерфејс, обзиром да има data loger са 
меморијом и USB прикључком? 
 
-Лабораторијски замрзивач -20°С: 

7.Да лије прихватљиво да уместо минимум 6 фиока, замрзивач има 5 полица, свака полица 
са засебним унутрашњим вратима? 
8.Да ли је прихватљив температурни опсег -40°С до -25°С? 

 
-Лабораторијски замрзивач -86°С: 

9.Да ли је прихватљив температурни опсег од -86°С до -50°С? 
 
10.Да ли је неопходно да материјал спољашности буде нерђајући челик? 
 
Партија 4 – Апарати за припрему узорака: 
 
11.Предлаже се наручиоцу да из партије 4 издвоји у посебну партију апарате број 4 и 5 – 
ph метри. На овај начин ће већи број фирми моћи да учествује у јавној набавци. 
 
Опрема за молекуларна испитивања микроорганизама у млеку: 
 
12.Да ли је прихватљиво да пипета опсега 0,2 - 2µl има тачност на горњој граници опсега 
2,5%, а да прецизност буде 2%? 
 
13.Да ли може да се понуди аналитичка вага максималног мерења 210 g (у вашем захтеву  
је наведено 220 g)? 
 

 Сходно члану 63. став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12), у 
законском року, наручилац даје додатне информације и појашњења-одговорe „заинтересованим 
лицима“ које  објављује на  Порталу јавних набавки и својој интеренет страници. 
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Одговори: 
1. Захтев је јасно дефинисан техничком спецификацијом и у делу „Остали 
посебни захтеви“ (тачка 10.9.), јер без обзира што је поднет захтев, као што је 
наведено у самом питању „заинтересованог лица“, постији неизвесност у погледу 
издавања решења од стране „Дирекција за мере и драгоцене метале“.  
 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави копије сертификата акредитоване 
лабораторије која ће извршити еталонирање приликом инсталације и пуштање 
опреме у рад, а о трошку понуђача, у складу са стандардом ISI/IEC 17025 којим су 
утврђени општи захтеви за компетентност лабораторије за испитивање и 
лабораторије за еталонирање.Такође је понуђач дужан да приликом испоруке 
опреме достави и доказ да је опрема фабрички еталонирана. 
 У вези овог појашњења у конкурсној документацији у тсчки 10.9.-Остали 
посебни захтеви биће извршена одговарајућа измена формулације тог захтева у 
првом пасусу. 
  
3.Додатни услов о неопходном кадровском капацитету утврђен конкурсном 
документацијом „- да понуђач има најмање 1 (једно) радно анагажовано лице – 
овлашћеног сервисера за постпродајну подршку са сертификатом издатим од 
произвођача опреме која је понуђена“, као и предвиђени докази из тачке 8., део V-
2, због техничких карактеристика и значаја опреме остаје неизмењен, али се тако 
утврђени додатни услов мења у односу на одређене партије, односно позиције 
понуђене опреме. 
Наиме, осим за партију 1. (лабораторијски намештај) и за за понуђену опрему у 
партији 11. (опрема за молекуларна испитивања микроорганизама у млеку) није 
потребно располагати овлашћеним сервисером, а самим тим ни достављати 
доказе. 
За партију 4 (апарати за припрему узорака) треба обезбедити  овлашћеног 
сервисера само за понуђену опрему на позицијама: 4.пехаметар за 
потенциометријска одређивања и 5.пехаметар, а за остале позиције из ове партије 
није неопходно располагати овлашћеним сервисером, нити достављати доказе о 
томе.  
У вези са овим појашњењем биће извршена одговарајућа измена и допуна 
конкурсне документације. 

 
4. С обзиром да у техникој спецификацији стоји да је у случају нестанка струје  
рад на батерије 72 сата, није прихватљиво да је рад батерије у случају нестанка 
струје 48 сати. 
5.Сваки капацитет фрижидера који је већи од 550 литара је прихватљив, с 
обзиром да у техничкој документацији стоји да је минимални капацитет 
лабораторијског фрижидера 550 литара. 
6.Одговор: Да. 
7.Одговор: Сваки замрзивач који има минимум 6 фиока је прихватљив. 
8.С обзиром да у техничкој спецификацији  стоји температурни опсег -40°С до -
10°С,  сваки лабораторијски замрзивач који има шири температурни опсег од 
траженог биће прихватљив. 
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9. С обзиром да у техничкој спецификацији  стоји температурни опсег -86°С до -
40°С,  сваки лабораторијски замрзивач на-86°С који има шири температурни 
опсег од траженог биће прихватљив. 
10. Да. 
11. Број партија је јасно дефинисан у Плану јавних набавки за 2015. годину, 
Одлуци о покретњу поступка предметне јавне набавке, као и расположива 
финансијска средства. Стога нисмо у могућности да мењамо број партија ове 
јавне набавке. 
12. Свака пипета опсега 0,2 - 2µl или ширег, која има бољу тачност од 2% или 2% 
биће прихватљива. 
13. Прихватљива је аналитичка вага максималног мерења 210  g , с обзиром да је 
у техничкој документацији тражени мерни опсег ДО 220 g. 

 
Додатнае информације и појашњења-одговори на постављена питања, даном 

њиховог објављивања на Порталу јавних набавки и интеренет страници наручиоца, 
постају саставни део конкурсне документације предметне јавне набавке. 

 
У вези са датим одговорима на постављена питања „заинтересованих лица“ и датих 

додатним информацијама и појашњењима, биће извршена и објављна одговарајућа измена 
и допуна конкурсне документације.                                                    
      
 

Комисија за јавне набавке Наручиоца 


