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ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације у поступку јавне 
набавке добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за 
националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17 
 
 
Питање 1:  
 
ПАРТИЈА 9: 
 
1.Ставка 3 – лабораторијска вага- Да ли је прихватљиво понудити вагу са димензијом таса 
Ø91мм , обзиром на Ваше одговоре од 02.04.2018: 
 
 Питање 6:  
 
Ставка 3 - Да ли је прихватљиво понудити аналитичку вагу са металним кућиштем и 
димензија таса за мерење Ø80mm, обзиром да предметне карактеристике одговарају 
већини еминентних светских произвођача  Sartorius, Mettler toledo, Ohaus, а исте сте и 
сами захтевали у набавци 1.1.1/2014 партија 14. Ставка 1.  
 
Одговор 6: 
  
Биће прихваћена свака димензија таса и сваки материјал кућишта уз услов да су испуњене 
све остале захтеване карактеристике. 
 
Одговор 1:  
 
Прихватљиво је понудити вагу са димензијом таса Ø91мм. 
 
Наручилац ће изменити и допунити конкурсну документацију, те ће додати следеће: 
 
Димензије таса 128х128мм(+/- 5 мм)  или тас пречника oд Ø80 mm дo Ø118 mm 
 
Питање 2:  
 
Обзиром на Ваше одговоре дате 08.11.2017. и 12.11.2017. на предметну набавку: 
 



  

8.11.2017.      Питање 10:  

Питање за партију 9  

Обзиром да је потребно доставити сертификате о заступству и сервисну подршку 
обученог сервисера, молим Вас појасните да ли у овој партији потребно доставити за 
сваку ставку понаособ или само за неке апарате, обзиром да има 16 ставки?  

Одговор 10:  
 

Ауторизацију  и сертификат сервисера је потребна за ставке 1, 2, 4, 10  и 14. 
То је специфична и захтевна опрема  и изискује  обученог сервисера. За остале 
партије није потребно достављати ова документа.  
 

12.11.2017.     Питање 14:  
 
Партија бр. 9  
 
Обзиром да је потребно доставити сертификате о заступству и сервисну подршку 
обученог сервисера, молим Вас појасните да ли у овој партији потребно доставити за 
сваку ставку понаособ или само за неке апарате,обзиром да има 16 ставки?  
 
Одговор 14:  

За сваку понаособ је потребно доставити сертификате.  

Молимо Вас за кларификацију у делу захтева за ауторизацијама и сервисним 
сертификатима. 
 
 
Одговор 2:  
 
Потребно је доставити за следеће ставке: 1, 2, 4, 10  и 14, као што је наведено у одговорима 
од 08.11.2017. године, јер су то сложени апарати, који захтевају одржавање и сервис. За 
остале ставке није потребно достављати. 
 
 
Сви одговори су саставни део измењене конкурсне документације. 
 
 

 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


