
                                                                                                                                                                                                         
                Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ           
  И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
            Дирекција за националне  
             референтне лабораторије        
           Број: 404-02-227/5/2015-13 
                  ЈН бр.1.1.1/2015-II 
                 Београд ,17.07.2015. године                                                        

  

 
Предмет: I Додатне информације и појашњење– одговор „заинтересованом 

лицу“ на постављенo питањe у поступку јавне набавке добара број 1.1.1/2015-II, 
oпрема за лабораторијско испитивање квалитета млека- помоћни апарати за 
лабораторију за испитивање квалитета млека 

 
У року за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке опреме за 

лабораторијска испитивања квалитета млека- - помоћни апарати за лабораторију за 
испитивање квалитета млека, Министарства пољопривреде и заштите животне средине-
Дирекције за националне референтне лабораторије, у којој је предмет набавке обликован у 
3 партијe, редни број набавке: 1.1.1/2015-II, за коју су позив и конкурсна документација 
објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 30.06.2015. 
године, наручиоцу је дана 08.07.2015.године, електронском поштом стигао захтев 
„заинтересованог лица“ у којем је постављено следеће питање: 

1.Po specifikaciji navedenoj u dokumentaciji JN br. 1.1.1./2015-II, prdmet nabavke: 
dobra – oprema za laboratorijsko ispitivanje kvaliteta mleka – pomoćni aparati za laboratoriju 
za ispitivanje kvaliteta mleka, partija 2 – višekratne bočice za uzorkovanje mleka, navodi se: 

-          Bočica je kružnog oblika, 31,9±0,1mm u dijametru, visine 105mm  
Pitanje: 
Da li je prihvatljivo odstupanje u navedenim dimenzijama, tako da dijametar traženih 

bočica bude od 31,6 mm do 32,1 mm? 
 

Сходно члану 63.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12), у 
законском року, наручилац даје одговор и додатне информације и појашњење 
„заинтересованом лицу“ које  објављује на  Порталу јавних набавки и својој интеренет 
страници. 

Одговор: 
1. Dimenzije bočice za uzorkovanje su uslovljene načinom skladištenja i transporta 

istih, kao i procesom ispitivanja, u kome je bočice potrebno postaviti u adekvatne nosače. 
Dimenzije gajbica za skladištenje i transport uzoraka, kao i adekvatni nosači, dozvoljavaju 
navedena odstupanja u širini (31,9 ± 0.3 mm)  bočice za uzorkovanje.  

Додатне 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 појашњењем-одговором извршиће се и одговарајућа „I Измена и 
допуна конкурсне документације“ у делу техничке спецификације за II партију.  
   
 

Комисија за јавне набавке Наручиоца 

http://1.1.0.1/2015-II

