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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
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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:  

 

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

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).  

Обзиром да се у партији 11 ради о опреми која на нашем тржишту нема валики број 
референци предлажемо да се у погледу референци измени захтев тако да:  

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 1 закључен 
и реализован уговор која имају за предмет инсталирање масеног спектрометра високе 
резолуције и тачне масе (за партију бр. 11)? 

Да ли прихватате измену? 

 

Одговор 1:  
 
Како би обезбедио већу конкуренцију, наручилац ће изврштити измену конкурсне 
документације.  
 
Дакле, прихвата се услов да понуђач има у последњих пет година од дана објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки минимум 1 закључен и реализован 
уговор која имају за предмет инсталирање масеног спектрометра високе резолуције и тачне 
масе. 
 



  

 

Питање 2:  

 
Питање за партију 9 ставка 3 Лабораторијска вага. 
 
* Да ли је дозвољено понудити вагу димензије пречника  таса  Ø100мм, уз поштовање свих 
осталих захтева, обзиром да су одступања минимална и безначајна у погледу мерења. 

 
Одговор 2:  
 
Не прихвата се обзиром да је димензија таса знатно мања од тражене. 

 
 

Питање 3:  

 
Питање за партију 9  ставку 4. Микробиолошки безбедоносни кабинет  класе II 
 
*  Да ли је прихватљиво понудити  да ниво буке буде  max  54 db? 
 
 

Одговор 3:  
 
Обзиром да је одступање минимално, комисија ће  прихватити. 
 

Питање 4:  

 
Питање за партију 9  ставку 4. Микробиолошки безбедоносни кабинет  класе II 
 
Молим Вас да нам појасните Ваше инсистирање у захтеву: Конструкција: главна конструкција 
1,2 mm 18 G галванизованог челика; радна површина од од AISI 304 нерђајућег челика; 
бочне стране од безбојног и  транспарентног стакла од 6 mm непропусног за UV. Да ли су 
димензије  јако битне или се могу занемарити? 

 
 
Одговор 4:  

 
Димензије јесу битне, али можемо прихватити одступање од  +/- 10% (уместо 5 % колико је 
тражено). Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
 

Питање 5:  

 

Питање за партију 9  ставку 4. Микробиолошки безбедоносни кабинет  класе II 
 

*Да ли је могуће понудити  комору са радном површином од доста квалитетнијег нерђајућег 

челика AISI 316L који је доста отпорнији, хемијски стабилнији и у свемо знатно бољи и 

квалитетнији?  

 
 



  

Одговор 5:  
 
Комисија ће прихватити  сваку бољу опцију од тражене тако да је нерђајући челик  AISI 316L   
је  прихватљив. 

 
 

Питање 6:  

 
За партију 9 ставка 7 бројач колонија са извором светла 
 
У првој тачки техничког захтева за ову ставку тражите ,,Бројач колонија са софтвером, што 
указује на аутоматски бројач колонија а у даљем тексту  захтева  то демантујете. Молим Вас 
да појасните да ли је тражени модел аутоматски или мануелни. 

 

Одговор 6:  
 

Дошло је грешке, реч је о мануелном бројачу колонија. Наручилац ће извршити измену 

конкурсне документације. 

 
 

Питање 7:  

 
Питање за партију 9 ставка 11. Механичка мешалица са сталком 
 
* Мотор са заштитом од прегревања декларисан - без одржавања. 
 
Молим Вас за појашњење за овај навод?  

 
Одговор 7:  
 
Довољно је да има заштиту од прегревања. 
 

 

Питање 8:  

 
Питање за партију 9 ставка 11. Механичка мешалица са сталком 
 
 
-Да ли је могуће понудити  max. вискозитет узорка 50000 mPas .Отпор  60 N cm? Капацитет 
мешања до 40l; IP40 заштиту? 
 
-Висине сталка 1.010 mm Max.  max тежине  10 kg? 
 
- Мешач димензија преника   55 mm са три закривљена крака? 
 
 

Одговор 8:  
 
- Није прихватљиво понудити маx.вискозитет  50 000 mPas као ни отпор 60 N cm јер знатно 

одступа од тражених карактеристика. Али капацитет мешања може бити и  40 l. 



  

- Комисијa прихвата висину  сталка од 1.010 mm, обзиром да је незнатно одступање. Маx.  

маx тежине  10 kg је прихватљива, јер у конкурној документацији стоји да тежина не може 

бити мања од 7 kg. 

 

- У конкурсној документацији тражено је да пречник не буде већи од 60 mm, тако да је 55 mm 

прихватљиво. 

 
 

Питање 9:  

 
Питање за  ЛОТ 9 СТАВКА 13.  магнетна мешалица 

Да ли је могуће  понудити магнетну мешалицу карактеристика  какве сте тражили уз малу 

измену да  

✓ Пречник плоче буде 155mm 

✓ Снага   630 W (обзиром да уз мању снагу постиже и вечи број обртаја) 

 
 

Одговор 9:  
 
Да биће прихваћено да пречник магнетне мешалице буде 155 mm обзиром да је тражен 
минимални пречник 145 mm, као и снага од 630 W. 
 

 

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. 
 

 

Питање 11:  

 
Питање за партију 9  

У овом лот-у је назначено да тражите  17 ставки при томе ставке 15 нема, да ли је то грешка 

или пропуст. Молимо Вас појасните? 

 



  

Одговор 11:  
 
Дошло је до техничке грешке. У питању је 16 ставки. Наручилац ће извршити измену 
конкурсне документације. 

 
 

Питање 12:  

 
Партија 6 Лабораторијске столице 

  
Поштовани да ли уместо EN стандарда можемо да вам понудимо извештај о испитивању 
акредитоване установе Републике Србије да су понуђене лабораторијске столице у складу 
са SRPS D.E2.100 i SRPS D.E2.100/1? 
 

Одговор 12:  
 
Прихвата се. 

 
 

Питање 13:  

 
Општа документација:  
Навели сте да остајете при захтеву да се доставе копије докумената издате од судског 
тумача преведене са страног језика на српски. 
 
С обзиром да је у Партији 9. наведен велики број разноврсне опреме, да ли је прихватљиво 
да се поред наших (као носиоца посла) обрађених и преведних Ауторизација од стране 
судског тумача, приложи Ауторизација произвођача лаб.опреме на страном језику као и 
Овлашћење домаћег добављача који нас овлашћује да нудимо њихову опрему за овај 
тендер? 
 

Одговор 13:  
 
Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. Дакле, уколико је захтевани доказ 
на страном језику, уз фотокопију предметног доказа, приложити оригинал или копију 
овереног превода судског тумача или превода овереног у амбасади земље у којој се као 
службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен. 
 

 

Питање 14:  

 
Питања за партију  9. ставка 4 микробиолошки кабинет. 
  
Везано за димензије  коморе  које су 1200mm x580mm x654mm. 
  
Дали сте одступања ± 5%. Да ли би у то случају била прихваћена висина  740 mm која излази 
из оквира одстуања? 
 
Сматрамо да то не би требало да буде проблем, обзиром да комора ипуњава све остале 
захтеве који су од значаја за безбедност и функционалност коморе. 

 
Одговор 14:  



  

 
 
Прихвата се. 

 

Питање 15:  

 
Да ли је прихватљиво понудити вагу са маx.оптерећњем 220 ±5%.? 
 

Одговор 15:  
 
Прихватљиво је понудити вагу са маx.оптерећењем 220,  ±5%. 
 
 

Питање 16:  

 
Да ли је прихватљиво понудити вагу  димензије таса 128x 128мм  обзиром да је већа од 
траженог? 

 
 

Одговор 16:  
 

Прихватају се димензије таса, обзиром да су веће од тражене. 
 

 

Питање 17:  

 
Да ли вага мора бити типски одобрени модел? 

 

Одговор 17:  
 

 
Подразумева се да вага мора бити типски одобрен модел. 

 

Питање 18:  

 
Да ли вага мора битии еталонирана  приликом инсталације и том приликом буде издато 
уверење о еталонирању. 
 

 

Одговор 18:  
 
Вага мора бити еталонирана приликом инсталације и том приликом издато уверење о 
еталонирању. 

 
 
 

Питање 19:  

 
 

Имам питање везано за јавну набавку бр. 1.1.3/17 партија 2 страна 55. 
 



  

У табели под бројем 5 стоји цена са ПДВ-ом (дин) а доле у упутству за попуњавање обрасца 
стоји: 
•         У колони 5- уписати цену без ПДВ-а, за дате количине. 
 
Занима ме да ли се у ту рубрику уписује цена са пдв-ом или укупна цена без ПДВ-а? 
Слично је и са осталим партијама али нас конкретно занима партија 2. 

 

Одговор 19:  
 
За партију бр. 2 у колони 5 уписује се цена са ПДВ-ом. У питању је техничка грешка. 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 


