
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
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Б е о г р а д 

                                                                                        Свим заинтересованим лицимa 
 

  ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања од стране заинтересованих лица 

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), за    

јавну набавку добара број 1.1.3/19, Комисија Наручиоца у законом предвиђеном року даје 

одговорe на постављенa питања од стране заинтересованог лица. 

 

ПИТАЊЕ: 

 

Конкретно за партију 2- Подлоге за микробиолошко одељење 

Тендерски захтев за партије 28 и 29 је да артикли из ове партије буду компатибилни са BD 

Sensi Disc диспанзером произвођача Becton Dickinson. Ови артикли стављени у партију са 

другим артиклима различитих произвођача и дистрибутера, те Вас молимо да ове артикле 

издвојите у посебну партију. Поред тога наша фирма као дистрибутер компаније Becton 

Dickinson нема у својој понуди следеће дискове: Enrofloxacin, Tylosin, Flumequine, 

Sulfamethoxazole 25mg. Због тога Вас молимо да ове артикле избаците из партије како бисмо 

могли да Вам понудимо преостале антибиограм дискове који су компатибилни са BD Sensi 

Disc диспанзером a све у циљу успешне реализације поступка јавне набавке. 

 

У партији број 5- реагенси и биохемијски китови за микробиолошко одељење 

Молим Вас да ставке 1-5 које су од једног произвођача (Becton Dickinson) издвојите од 

ставки других произвођача (IDEXX и други произвођачи) јер сваки произвођач има 

различитог дистрибутера. Такође, ставка број 3- BBL Enterotube се више не производи, тако 

да Вас молим да ову ставку уклоните из спецификације, такође у циљу успешне реализације 

поступка јавне набавке. 

 

 

ОДГОВОР: 

 

Конкурсна документација у складу са Вашим примедбама и сугестијама је већ измењена. 

Раздвојене су све потребне партије. 

 

ПИТАЊЕ: 

 

У поглављу V „Упутство понуђачима како да сачине понуду“ у одељку 2. „Начин на који 

понуда мора да буде сачињена“ навиди се да понуда између осталог мора садржати „врсту, 

техничке карактеристике, квалитет, количину и опис добара, начин спровођења контролу…“ 

 

Како се све ово може налазити у табели понуде, занима ме да ли је и поред тога потребно за 

сваку понуђену ставку приложити спецификацију, односно страницу из каталога? 

 



Питање се односи на целу набавку, не на неку партију конкретно. 

 

ОДГОВОР: 

 

Није потребно достављати спецификацију нити извод из каталога за све ставке него само за 

оне партије и ставке за које је то назначено. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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