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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:  

 

За партију бр. 8 

 

За Инкубатор навели сте само запремину, у веома уским границама, али не и димензије 

(спољашње и унутрашње). 

Корисницима су спољашње димензије уређаја, због просторног планирања, обично веома 

битне. 

Исто тако, из искуства дугогодишњег, можемо да кажемо да одређени произвођачи, могу да 

понуде и већи волумен/запремину радног простора, а да су при томе спољашње димензије 

уређаја исте. На тај начин, крајњи корисник добија квалитативно више.  

Запремину од 53 до 55 литара, поседује само један конкретни произвођач опреме, чиме се 

врши фаворизација само једног потенцијалног добављача, што је противно члану 10 ЗЈН. 

Сходно томе, молимо за допуну техничког описа у овој партији у смислу спољашњих 

димензија Инкубатора чиме се омогућава већем броју понуђача учествовање у поступку. 
 

Одговор 1:  
 
 
Комисија остаје при захтеваним карактеристикама у погледу унутрашње запремине. Не стоји 
тврдња да се на тај начин фаворизује један добављач што је и практично доказано у 
предходним поступцима када је набављана истородна опрема. Кроз испитивање тржишта 
добили смо понуде  више добављача који могу задовољити тражене карактеристике. 
 
 
 
 

 



  

Питање 2:  

 
 

За партију бр. 8 

 
Навели сте за Инкубатор да је пожељно да поседује два ТФТ дисплаy-а, као и контролу 

температуре преко 2 PT 100 сензора. 

Исто тако, навели сте да је радна температура до 80°С, али да ја потребно да Инкубатор 

поседује дезинфекциони програм до 160°С. 

Самим тиме даје се јасна индикација зашто се тражи да Инкубатор има два дисплаy-а, јер 

само одређени конкретни произвођач има такво техничко решење како би испунио захтеве 

стандарда и класе сигурности. 

Све то наводи на закључак да је неопходно да Инкубатор испуњава класу сигурности 3.3.  

(ИЕЦ60601-1 ). 

Уколико Инкубатор испуњава захтеве класе сигурности 3.3. у том случају није потребно да 

поседује два ТFT дисплеја.  

Само одређени произвођач има такво техничко решење ( које им је уосталом и једино могуће 

решење како би испунили одређену класу сигурности ), па се на овај начин врши 

фаворизација одређеног произвођача, што је противно члану 10 ЗЈН. 

Зато сматрамо и молимо да се обави измена у опису, у смислу да је основни услов за 

Инкубатор испуњавање класе сигурности 3.3, а да се захтев за два ТFT дисплаy-а, и два PT 

100 сензора за контролу температуре избрише. 

 

Одговор 2:  
 
Комисија остаје при захтеваним карактеристикама. Не стоји тврдња да се на тај начин 

фаворизује један добавља сто је и практично доказано у предходним поступцима када је 

набављана истородна опрема. Кроз испитивање тржиста добили смо понуде  више 

добављача који могу задовољити тражене карактеристике. 

 
 

Питање 3:  

 
 
У погледу додатних услова за партију 11 захтевано је између осталог: 

«У погледу пословног капацитета услов је да понуђач има у последње три године од дана 
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки минимум 2 
закључена и реализована уговора која имају за предмет инсталирање масеног 
спектрометра високе резолуције и тачне масе (за партију бр. 11). 

Доказ: Потврде (референце) о реализованим уговорима, оверене од стране  купца.» 



  

• Обзиром да се у партији 11 ради о веома скупој опреми која на нашем тржишту нема 

валики број референци предлажемо да се у погледу референци измени захтев у 

смислу да  понуђач у последњих шест (6)  година (уместо 3 године) од дана 

објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки минимум 2 

закључена и реализована уговора која имају за предмет инсталирање масеног 

спектрометра високе резолуције и тачне масе. Да ли прихватате измену? 

 

Одговор 3:  
 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. У складу са чланом 77. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту 
Закон) наручилац ће услов у погеду пословног капацитета дефинисати на следећи начин: 
 
„У погледу пословног капацитета услов је да понуђач има у последњих пет година од дана 

објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки минимум 2 

закључена и реализована уговора која имају за предмет инсталирање масеног 

спектрометра високе резолуције и тачне масе (за партију бр. 11).“ 

 
 

Питање 4:  

 

Као додатни услов за партију 11 захтевано је: 

« Да је понуђач овлашћен „ауторизован“ за даљу продају понуђене опреме (за партије  2, 3, 
5, 7, 8, 9, 10 и 11) од стране произвођача те опреме или од стране овлашћеног дистрибутера 
(„дилера“) произвођача понуђене опреме за територију републике Србије.» 

те да се захтева и  XII ИЗЈАВА О ОВЛАШЋЕЊУ-АУТОРИЗАЦИЈИ ЗА ПРОДАЈУ ПОНУЂЕНЕ 
ОПРЕМЕ За партије  2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 

           - да ли је потребно доставити горе поменуте ауторизације у случају партије 11 само за 
„UHPLC sistem sa hibridnim masenim spektrometrom visoke rezolucije i tačne mase 
(HRAM)“ или и за сву опрему за припрему узорка за мултирезидуалне анализе 
контаминената у храни и храни за животиње? 

У случају да је потребно доставити само ауторизацију за  UHPLC sistema sa hibridnim 
masenim spektrometrom visoke reyolucije i tačne mase (HRAM) молимо Вас да потврдите 
да је довољно уписати у Изјави XII само име произвођача UHPLC sistema sa hibridnim 
masenim spektrometrom visoke rezolucije i tačne mase (HRAM)? 

Одговор 4:  
 

У случају партије 11 довољно је доставити, ауторизацију само за „UHPLC sistem sa 

hibridnim masenim spektrometrom visoke rezolucije i tačne mase (HRAM)“. С тим у вези у 

Изјави XII потребно је навести име произвођача или  овлашћеног дистрибутера-

„дилера“само за „UHPLC sistem sa hibridnim masenim spektrometrom visoke rezolucije i 

tačne mase (HRAM)“. 

 



  

Питање 5:  

 

У погледу гаранције за партију 11 на страни 19/87 пише «Понуђач је у обавези да понуди 
минимум 3 године гаранције која почиње да тече од момента потврде перформански 
инструмента дефинисаних у спецификацији.»  У Уговору за партију 11, на страни 68/87 пише 
да гаранција не може бити краћа од 3 године која почиње да тече од момента потврде 
перформански инструмента дефинисаних у спецификацији 

            -Да ли се гаранција односи на целу партију тј на UHPLC sistema sa hibridnim masenim 
spektrometrom visoke reyolucije i tačne mase (HRAM) као и на  опрему за припрему узорка за 
мултирезидуалне анализе контаминената у храни и храни за животиње? Такође вас молимо 
да размотрите и одобрите да се захтевана гаранција не односи на хемикалије, прибор и 
потрошни материјал. 

 

Одговор 5:  
 
У партији 11 захтевани минимум 3 године гаранције односи се на комплетну опрему са 

изузетком хемикалија, прибора и потрошног материјала за које се овај захтев не односи. 

 

Питање 6:  

 

Везано за образац понуде VI  молимо Вас за појашњење за партију бр. 11,  да ли се под тип-
модел/произвођач наводе све појединачне компоненте UHPLC sistema sa hibridnim 
masenim spektrometrom visoke rezolucije i tačne mase (HRAM) као и  опрему за припрему 
узорка за мултирезидуалне анализе контаминената у храни и храни за животиње тј. 
таксативно шта је све понуђено? 

 

Одговор 6:  
 
 

Да,  потребно је у обрасцу понуде VI навести све појединачне компоненте UHPLC sistema sa 

hibridnim masenim spektrometrom visoke rezolucije i tačne mase (HRAM) као и  опрему за 

припрему узорка за мултирезидуалне анализе контаминената у храни и храни за животиње. 

 
 

Питање 7:  

 

Да ли је довољно уписати збирну цену за целу партију 11 или је неопходно писати јединичне 
цене претходно поменутих ставки у питању 6? 

Одговор 7:  
 
Да, довољно је уписати збирну цену за партију 11. 

 

 



  

Питање 8:  

На 41. страни конкурсне документације у делу "Посебни захтеви у вези писма о намерама" 
између осталог је навдено да писмо о намерама мора да садржи ".....,број уговора ,....".  

На који уговор се мисли? 

 

Одговор 8:  
 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. Брише се „број уговора“. 

 
 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


