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Одговор бр. 2. 
на постављенa питањa заинтересованог понуђача  

у вези са припремом понудa за јавну набавку мале вредности бр. 6/2013-1 
„Хемикалије“ 

 
 
 

Питање 1:  

„Молимо за појашњење конкурсне документације јавне набавке мале вредности 
бр. 6/2013-1 у делу 6.21 Елементи критеријума за доделу уговора у подтачки 6.21.1 
Оцењивање и рангирање. Ту наводите да је критеријум за оцењивање понуда 
економски најповољнија понуда узимајући у обзир следеће елементе:квалитет-50 
пондера за тражени квалитет,-45 пондера за одговарајући квалитет; понуђена цена 0-
40 пондера; рок испоруке 0-10 пондера. На овај начин је по нашем мишљењу 
повређено начело једнакости понуђача и члан 84 Закона о јавним набавкама посебно 
став 2, те тражимо да прецизирате критеријуме за тражени квалитет, наводећи јасно 
спецификације производа који задовољавају критеријум траженог квалитета“? 

 

 
Питање постављено путем електронске поште дана 29.11.2013. године, а 

примљено на електронску адресу наручиоца дана 02.12.2013. године, када је и 
потврђен пријем истог. Питање постављено од стране заинтересованог понуђача, 
Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ из Београда, ул. Војводе 
Степе бр. 458.  

 
 
 

Одговор 1:  

Наручилац је дана 29.11.2013. године извршио и објавио измену конкурсне 
документације за јавну набавку мале вредности бр. 6/2013-1, на порталу Управе за 
јавне набавке и интернет страници наручиоца, у делу 6.21 Елементи критеријума за 
доделу уговора у подтачки 6.21. Оцењивање и рангирање. Наведеном изменом 
утврђени су критеријуми за доделу уговора предметне јавне набавке и то: понуђена 
цена и рок испоруке, из чега произилази да квалитет није утврђен као елемент за 
пондерисање.   

 
 



   Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет  
 

2 

 

 

Питање 2:  

За Партију 3: хемикалије квалитета типа „Centrohem“ или одговарајуће, питања су следећа:  
„1. Која је тражена количина за ставку 21. наведено је 500 паковања, да ли то грешка или 
заиста тражена количина? 
2. Да ли за ставку 21 можемо нудити паковање од 200гр и уколико можемо, која је 
тражена количина? 
3. Да ли за ставку 20 можемо нудити паковање од 1кг и уколико можемо, која је потребна 
количина? 
4. Да ли за ставку 35 можемо нудити паковање од 200 гр и уколико можемо, која је 
тражена количина?“ 

 

 
Питање постављено путем електронске поште дана 02.12.2013. године, када је и потврђен 
пријем истог. Питање постављено од стране заинтересованог понуђача, „Г-2“ д.о.о., ул. 
Тршћанска бр. 21., 11080 Београд-Земун.  

 
 
 

Одговор 2:  

У Спецификацији јавне набавке мале вредности бр. 6/2013-1, за Партију 3: хемикалије 
квалитета типа „Centrohem“ или одговарајуће су следећи одговори на постављена питања: 

1. За ставку 21, у колони Јединица мере треба да стоји скраћеница „пак“, док у колони  
Количина треба да стоји ознака „1“, тако да укупна тражена количина „Di natrijum 
hidrogen fosfata (Na2HPО4)х2H2O“ износи 500 грама. 

2. За ставку 21 заинтересовани понуђачи морају понудити спецификацијом тражено 
паковање. 

3. За ставку 20 заинтересовани понуђачи морају понудити спецификацијом тражено 
паковање. 

4. За ставку 35 заинтересовани понуђачи морају понудити спецификацијом тражено 
паковање. 

 
 

* * *  
 
 

 
Комисија за 

јавну набавку 6/2013-1 
 

 

У Београду, 
02.12.2013.године 


