Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Војводе Степе бр. 450. 11000 Београд
СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке број 3-15/2015-2
Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку број 3-15/2015-2 (Образована Решењем број 315/2015-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са
припремањем понуде, од 26.08.2015. године.
Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са
припремањем понуде за јавну набавку лабораторијског намештаја, број 3-15/2015-2, у складу
са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15),
достављамо Вам одговор:
“У конкурсној документацији ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА на странама 33/54-45/54, захтева се:
• Радни сто , у складу са
a) SRPS D.E2.104;
b) SRPS EN 13150:2010 (радни столови за лабораторије-мере, захтеви за безбедност и методе испитивања);
c) SRPS EN 14727:2010 (лабораторијски намештај-елементи за одлагање за лабораторије-захтеви и
методе испитивања).
Даље захтева се:
• достављање сертификата за комплетне елементе (страна 48/54)
И на крају, захтева се:
• Приложити изјаву произвођача о квалитету јачини конструкције (33/54-45/54)

Питање 1:
Како је наручилац овако дефинисаном КД предвидео да се сушински најзначајнији елемент радних
столова–јачина, тј квалитет конструкције, доказује изјавом произвођача о квалитету (јачини)
конструкције, иако постоји предметни стандард који дефинише ту област, молимо да прихватите да
се усаглашеност са стандардом SRPS EN 13150, такође доказује изјавом произвођача, о
усаглашености производа са предметним стандардом, уз обавезу изабраног понуђача да приликом
испоруке достави предметни сертификат, тј извештај о испитивању акредитоване лабораторије, у
складу са делом стандарда SRPS EN 13150.

Питање 2:
Молимо да се из конкурсне документације избрише захтев за стандардом SRPS D.E2.104, имајући у
виду да је он повучен. Овом приликом истичемо да је у складу са ЗЈН, наручилац у обавези да
омогући равноправно учешће свих понуђача, како домаћих, тако и страних, а када су у питању
стандарди, ЗЈН, члан 71 дефинише и:
Наручилац одређује техничке спецификације на један од следећих начина:
1) са позивом на техничке спецификације из члана 70, овог закона и на српске, европске, међународне
или друге стандарде и сродна документа, тако да свако позивање мора да буде праћено речима или
одговарајуће...
Став 3:у случају одређивања техничке спецификације на начин предвиђен ставом 1, тач. 1 овог члана,
наручилац не може да одбије понуду на основу тога што понуђена добра услуге или радови не
испуњавају постављене услове у погледу дефинисане спецификације и тржаеног стандарда, уколико
понуђач понуди одговарајући доказ да добра, услуге или радови које нуди на сушински једна начин
испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда

Одговор: Наручилац ће у складу са Законом урадити исправку конкурсне документације.
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