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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:  

 

На страни 4/87 наведене су ознаке и називи из Општег речника јавних набавки. Међутим, за 

велики број добара која су предмет ове јавне набавке нису дате одговарајуће ознаке или чак 

нису дате никакве ознаке. 

 

Питање 1: 

Да ли ће наручилац извршити измену документације у складу са ЗЈН и за свако добро које је 

предмет ове ЈН означити одговарајућу ознаку и назив? 

 

Даље, увидом у садржај појединих партија установили смо следеће: 

 

Партије 9 и 11 састављене су на начин да се у њима налазе добра која нису истоврсна и која 

никако не могу бити сврстана у исту партију. Тачно је да се већина наведених добара 

користи за рад у лабораторији али је чињеница да се не ради о истоврсним добрима и што је 

још важније мали број понуђача може понудити све ставке из овако формираних партија. 

Досадашња пракса у јавним набавкама у области лабораторијске опреме показује да се 

велики број добара који су у предметној ЈН сврстани у једну партију, набавља као одвојена 

партија како би се постигла већа конкуренција и добиле понуде од фирми специјализованих 

за поједину врсту опреме. Ово је наравно лако и доказати. На пример, у партији 9 тражи се 

осим једноставније опште лабораторијске опреме и опрема као што су микробиолошки 

безбедосни кабинет класе II, плинска боца за бутан гас и аутоклав. Као прво, плинска боца 

свакако није истоврсно добро са осталим инструментима а микробиолошки кабинет и 

аутоклав захтевају и стручно постпродајно одржавање од стране овлашћених обучених 

сервисних служби. Познато је да на тржишту постоје фирме које су специјализоване за 

поједину од наведене опреме а логично нису специјализоване за сваку од наведених ставки. 

На овај начин, сврставањем наведене опреме у једну партију значајно се сужава 



  

конкуренција те фирме које би могле врло повољно да понуде на пример микробиолошки 

кабинет јер се тиме баве годинама и имају развијену сервисну службу, то не могу да учине 

јер се не баве лабораторијским вагама, аутоклавима, мешалицама и сл. Исто важи и у 

обрнутном случају. Дугогодишња пракса у расписивању јавних набавки у овој области такође 

јасно показује да су се овакви инструменти за које је потребна постпродајна подршка увек 

набављали у одвојеним партијама и на тај начин обезбеђивала највећа конкуренција 

реномираних понуђача и стручан сервис. 

Још је драстичнија ситуација са Партијом 11. Назив ове партије је „Опрема за припрему 

узорака и мултирезидуалну анализу контаминената у храни и храни за животиње за потребе 

хемијске лабораторије“. Као капитални инструмент у оквиру ове партије тражен је UHPLC 

систем са хибридним масеним спектрометром високе резолуције. Овакав инструмент кошта 

неколико стотина хиљада евра, захтева врхунски обучен сервис и подршку. Уосталом 

наручилац је и навео велики број додатних сервисно-апликативних захтева које понуђач 

треба да испуни тј. понуди као што су тренинг и напредни тренинг, развој и имплементација 

метода, верификација перформанси, обезбеђивање SOP-a (стандардног оперативног 

поступка), итд. Колико је овај инструмент важан и за самог наручиоца говори и чињеница да 

је кроз питања понуђача и одговоре наручиоца дефинисано да је у партији 11 само за UHPLC 

уређај потребно доставити ауторизацију. Међутим , овакав капиталан инструмент и 

апликативни захтеви које може да испуни свега неколико реномираних произвођача и 

понуђача сврстан је у исту партију са ситним лабораторијским уређајима као што су млин за 

припрему узорака, потрошни материјал за екстракцију узорака, бочице, апаратура за 

мембран филтрацију па чак и клима уређај од 24000BTU!? На тај начин је иначе мала 

конкуренција за UHPLC уређај додатно смањена ако не и у потпуности елиминисана а 

ефикасност и економичност набавке доведена у питање. 

 

У том смислу предлажемо да се конкурсна документација измени у складу са чл. 3, 9,10, 56 и 

61 ЗЈН, те добра тражена у партијама 9 и 11 раздвоје у посебне партије на начин да се 

микробиолошки безбедосни кабинет класе II, аутоклав и UHPLC уређај са хибридним 

масеним спектрометром високе резолуције набављају сваки у засебној партији. 

 

Питање 2: 

Да ли ће наручилац изменити конкурсну документацију у складу са чл. 3, 9,10, 56 и 61 ЗЈН, те 

добра тражена у партијама 9 и 11 раздвојити у посебне партије на начин да се 

микробиолошки безбедосни кабинет класе II, аутоклав и UHPLC уређај са хибридним 

масеним спектрометром високе резолуције набављају сваки у засебној партији? 

 

 
Одговор 1:  
 
Наручилац ће допунити конкурсну документацију тако што ће додати ознаке и називе из 
Општег речника набавке за одређена добра.  
 
За питање бр. 2 комисија остаје при формираним партијама. Не стоји тврдња да се на тај 
начин фаворизује један добављач што је и практично доказано у претходним поступцима 
када је набављана истородна опрема. Кроз испитивање тржишта добили смо понуде  више 
добављача који могу задовољити тражене карактеристике, а потенцијалном добављачу који 
не може да понуди све ставке из предметне партије остаје могућност да у заједничкој понуди 
са другим понуђачима понуди сва тражена добра. 
 

 



  

Питање 2:  

 
Појашњење за партију 11. 

   
Корисник захтева да: 

  
Понуђач је дужан да обезбеди комплетну припрему простора у складу са препоруком 
произвођача. Обавезан је клима уређај и вентилациони сyстем повезан на одушак 
инструмента. 

  
Да ли је неопходно да понуђач обезбеди и сву гасну инсталацију неопходну за рад? 
 

Одговор 2:  
 
Да, потребно је да понуђач понуди све неопходне гасне инсталације потребне за рад. 

 
 
 

Питање 3:  

 
Појашњење за партију 11. 
 
Корисник тендерском документацијом није захтевао компресор који је неопходан за 
производњу азота да ли га је потребно понудити? 
 

Одговор 3:  
 
Да, потребан је генератор азота са компресором. 
 
 
 

Питање 4:  

 
Да ли је неопходно понудити сто за интструмент јер је и он обавезан предуслов код свих 
понуђача? 

 
Одговор 4:  

 
Сто за инструмент није неопходно понудити, наручилац обезбеђује сто. 

 

Питање 5:  

 

Верификација перформанси обично подразумева ОQ документацију произвођача опреме 

коју дефинише произвођач а не наручилац. Уколико се сви критеријуми дефинисани у 

верификацији перформанси инструмента код произвиђача опреме и наручиоца не поклапају 

да ли је потребно да понуђач изврши проверу уређаја и по овим тестовима? 

 
 

Одговор 5:  
 



  

Испоручилац је у обавези да понуди  „ UHPLC систем са хибридним масеним спектрометром 
високе резолуције и тачне масе (HRAM)“  према траженој спецификацији у тендерској 
документацији. Верификацију перформанси потребно је да изврши  према протоколу 
произвођача опреме. 

 
 

Питање 6:  

 
Понуђач је захтевао тендерском документацијом: 

  
Понуђач је у обавези да спроведе развој и имплементацију (са припремом узорка) методе   
мултирезидуалне анализе пестицида према аналитима и матриксима (минимум 200 аналита 
и најмање 5 матрикса). 

  
Како су код већине понуђача запослени само сервисни инжењери а не апликационисти и 
особе које су задужене за развој метода. Како се доказује да ће понуђач испунити овај 
критеријум? 

 
 

Одговор 6:  
 

Наручилац не условаљава да лице за апликативну подршку мора да буде стално запослено 

код Испоручиоца. Битно је да особа која ће спровести „развој и имплементацију (са 

припремом узорка) методе мултирезидуалне анализе пестицида према аналитима и 

матриксима (минимум 200 аналита и најмање 5 матрикса)“ буде сертификована од стране 

Произвођача опреме. 

Уколико Испоручилац не спроведе развој и имплементацију (са припремом узорка) методе  

мултирезидуалне анализе пестицида према аналитима и матриксима (минимум 200 аналита 

и најмање 5 матрикса), Наручилац задржава право да у складу са тендерском 

документацијом поступи у складу са чланом 7. и 9. Уговора о јавној набавци добара. 

 
 
 

Питање 7:  

 
Понуђач захтева тендерском документацијом: 
  
- Понуђач је у обавези да пружи подршку наручиоцу у постављању и валидацији методе у 
складу са  достављеним планом  у трајању од 15 радних  дана. 
  
Валидација  метода не подразумева само подешавање инструмента и параметара већ 
комплетан поступак снимања десетина узорака и обраде добијених података, да ли је могуће 
извршити захтевану услугу у року од 30 радних дана? Ово је минималан реалан период који 
је неопходан за реално комплетно завршавање валидације. 

 
Одговор 7:  
 
Дирекција за националне референтне лабораторије  остаје при условима наведеним у 
конкурсној документацији ЈН бр 1.1.3/17 Лабораторијски инструмент и опрема. 
 

 



  

Питање 8:  

 
Понуђач захтева тендерском документацијом: 

  
- Понуђач је у обавези да понуди потребне ЛЦ колоне и предколоне према препоруци 
понуђача за захтевану  методу  мултирезидуалне  анализе пестициде. 

  
Како овај уређај набављате због потребе за испуњењем одређених стандарда. Тип колоне и 
предколоне се обично не одређује од стране понуђача већ је дефинисан официјалном 
важећом станадардном методом. Да ли је потребно понудити колону и пред колону коју 
препоручује понуђач или коју препоручује важећи стандард и на који стандард мислите? 

 
Одговор 8:  
 
Дирекција за националне референтне лабораторије  остаје при условима наведеним у 

конкурсној документацији ЈН бр 1.1.3/17 Лабораторијски инструмент и опрема. Дакле, 

понуђач је у обавези да понуди потребне ЛЦ колоне и предколоне према препоруци 

понуђача за захтевану  методу  мултирезидуалне  анализе пестициде. 

 
 

Питање 9:  

 
Понуђач захтева тендерском документацијом: 
  
- Понуђач је у обавези да понуди неопходне сертификоване референтне стандарде 
пестицида (појединачне или у миксу). 
  
Да ли је неопходно да понуђач буде заступник произвођача сертификових референтних 
стандарда пестицида? 
 
 

Одговор 9:  
 
Није потребно да понуђач буде заступник произвођача референтних стандарда пестицида. 

 

Питање 10:  

 
Понуђач захтева тендерском документацијом: 

  
  

- Понуђач је у обавези да понуди  све потребне  хемикалије и раствараче за одабране 
аналите. 

  
Да ли је неопходно да понуђач буде заступник произвођача хемикалија и растварача за 
одабране аналите? 

 
 

Одговор 10:  
 
Није потребно да понуђач буде заступник произвођача хемикалија и растварача за одабране 

аналите. 

 



  

Питање 11:  

 
Понуђач захтева тендерском документацијом: 

  
  

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; 
Да ли је потребно да се достави ауторизација за даљу продају целокупне опреме из партије 
11? 

 
Одговор 11:  
 
Одговор на ово питање се налази у Питањима и одговорима објављеним 27.10.2017. питање 
и одговор број 4. А одговор гласи: „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 12:  

 
Да ли је потребно доставити сертификате инжењера за сервис Млинова, Апарата за СПЕ 
екстракцију, Апарата за упаравање у струји азота, центрифуге, апарата за мембранску 
филтрацију, сушице, вакум упаривача, климе и УПС уређаја јер такође захтевају инсталацију 
и обуку за рад или је неопходно само испоручити ове артикле? 

 

Одговор 12:  
 
Није потребно доставити сертификате сервисера за Млинове, Апарат за SPE екстракцију, 

Апарат за упаравање у струји азота, центрифуге, апарат за мембранску филтрацију, сушице, 

вакум упаривач, климе и UPS уређај, довољно их је испоручити и извршити квалитативни и 

квантитативни пријем са основном обуком за рад, након чега ће се извршити   потписивање 

записника о примопредаји између Испоручиоца и Наручиоца. 

За партију 11 захтеван је само сертификат сервисног инжењера (2 сервисна инжењера) за 

„области масене спектрометрије високе резолуције и тачне масе“ 

као што пише на страни 29/87 како је ниже наведено: 

„4) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач (за партију бр. 11) има најмање 2 

(два) радно анагажована сервисна инжењера сертификована од стране произвођача у 

области масене спектрометрије високе резолуције и тачне масе.“ 

што се доказује на следећи начин 32/87: 

Доказ: 

-Фотокопије сертификата за радно ангажована лица - сервисне инжењере сертификоване од 

стране произвођача у области масене спектрометрије високе резолуције и тачне масе 

-Фотокопија уговора о ангажовању лица 

 
 
 
 



  

Питање 13:  

 
Да ли је неопходно урадити обуку за коришћење Млинова, Апарата за SPE екстракцију, 
Апарата за упаравање у струји азота, центрифуге, апарата за мембранску филтрацију, 
сушице, вакум упаривача, климе и УПС уређаја. 

  
Уколико је одговор да да ли је потребно да то уради сертификован инжењер? 

 
Одговор 13:  
 
Неопходно је урадити обуку, али није потребно да сертификовани сервисер уради обуку за 
за коришћење Млинова, Апарата за СПЕ екстракцију, Апарата за упаравање у струји азота, 
центрифуге, апарата за мембранску филтрацију, сушице, вакум упаривача, климе и UPS 
уређаја. 

 

Питање 14:  

 
Да ли је неопходно урадити проверу техничких перформанси као што захевате техничом 
документацијом за Млинове, Апарат за SPE екстракцију, Апарат за упаравање у струји азота, 
центрифугу, апарат за мембранску филтрацију, сушицу, вакум упаривач, климу и УПС 
уређаја? 

 
Одговор 14:  
 
Као што је наведено у одговору 12 везано за поменуту опрему довољно их је испоручити и 
извршити квалитативни и квантитативни пријем са основном обуком за рад, након чега ће се 
извршити  потписивање записника о примопредаји између Испоручиоца и Наручиоца. 

 
 
 

 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


