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ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

добара  – Лабораторијски потрошни материјал за потребе Дирекције за националне 
референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.7/15, и то:  

 

 

Питање 1:  

 

 „Обзиром на предмет набавке где добра нису истоврсна, већ је реч о великом броју 

различитих врста добара од различитих произвођача које заступају различити дистрибутери 

на нашем тржишту рок за подношење понуда је изразито кратак, па Вас молимо да 

продужите рок за подношење понуда. 

 

Предлажемо да добра под редним бројевима 56-62 одвојите у посебну партију, јер је у 

питању истворсна опрема за руковање течностима - аутоматске пипете, ... која није у вези са 

осталим добрима (ни по врсти ни по произвођачу). Издвајањем у посебну партију робе која 

према количини и истоврсности оправдава формирање посебне партије, ћете обезбедити 

већу конкурентност у предметном поступку као и оптималнију понуду (нижу цену уз могућност 

повећања квалитета) јер бисте омогућили понуђачима који су специјализовани за ову врсту 

добара да конкуришу само за ову партију.“ 
   

 

Одговор 1:  
 
Рок за подношење понуда ће бити продужен због измене и допуне Конкурсне документације. 
 
Наручилац неће набавку обликовати по партијама.  
 
Закон о јавним набавкама даје могућност подношења заједничке понуде (као и понуде са 
подизвођачем). Подношење заједничке понуде даје могућност лицима која не могу или не 



  

желе да самостално поднесу понуду да на конкурентан начин учествују у поступку за доделу 
уговора о јавној набавци. Предлажемо да уколико нисте у могућности да понудите све ставке 
из техничке спецификације имате могућност удруживања са другим понуђачем. 
 
 
 
Питање 2:  
 

 „Ставка бр.7 -  Да ли је прихватљиво понудити боцу од 500мл и да ли је потребно понудити и 

наставак? 

 

 Одговор 2: 

 

 Није прихватљиво понудити боцу од 500 ml и неопходно је понудити и наставак. 

  

 

Питање 3: 

 

Ставке бр.6, 8 – Да ли је уз пипету потребно понудити и боцу? 

 

Одговор 3:  

 

Уз пипету је потребно понудити и боцу. 

 

 

Питање 4: 

 

Ставка бр.10 – Криотубе се не продају на комад већ је минимално паковање од 100 ком, 

такође Вас молимо да прецизирате да ли је потребно понудити крио тубе које се користе за 

течни азот на температури од -196˚C или су у питању обичне микротубе од 2мл типа 

ependorf? 

 

Одговор 4:  

 

Потребно је понудити криотубе за течни азот и потребно је понудити паковање од 100 

комада. 

 

 

Питање 5: 

 

Ставке бр.28, 30 – Молимо да прецизирате да ли су Вам потребне чаше за сир, павлаку, 

кајмак или нешто друго јер су различите? 

 

Одговор 5: 

 



  

Ставка под ред. бр. 28- мислило се на чашу за бутирометар за путер; ставка под ред. бр. 30- 

тражи се чаша за павлаку. 

 

 

Питање 6: 

 

Ставка бр. 29 – Молимо Вас да имате у виду да не постоји бутирометар који се може 

користити и за павлаку и за кајмак већ су то два различита бутирометра па Вас молимо да 

прецизирате који Вам тачно треба. 

 

Одговор 6: 

 

Мислило се на бутирометар за одређивање садржаја масти у млечним производима са 
опсегом од 0-40 %, такође је потребно да буде градуисам подеоцима од 0,5 како је и тражено 
у конкурсној документацији. 

 

 

Питање 7: 

 

Ставка бр.36 – Тражене кесе се не продају на комад већ је минимално паковање 500 ком па 

Вас молимо да исправите техничку спецификацију.“ 

 
 
Одговор 7: 
 
Мислило се на паковање од 500 ком. Наручилац ће извршити измену конкурсне 
документације. 
 
 
Питање 8: 

 

„Ставке бр. 34 и 35 – Да ли сте мислили на стаклене боце са плавим чепом ако не молимо за 
више техничких података. 
 
 
Одговор 8 
 
Мислили смо на стаклене боце са плавим чепом. 

 
 
Питање 9: 
 
Ставка бр. 38 – Молимо да прецизирате да ли Вам је потребан метални или пластични 
сталак и за колико епрувета.“ 

 
 
Одговор 9 
 



  

Потребан је пластични сталак са минимум 40 места за епрувете. 

 
 

 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


