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СВИМ ПОНУЂАЧИМА 
у поступку јавне набавке број 3-15/2015-2 

 
Предмет: Одговор бр. 6, Комисије за јавну набавку број 3-15/2015-2 (Образована Решењем 

број 3-15/2015-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде, од 09.09.2015. 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: 
 
Питање 1:  

У конкурсној докуметацији, Техничка спецификација, 2. ДИГЕСТОРИ  у делу који се односи на 
конфигурацију И технички опис, за позиције 2.1 и 2.2, стоји следеће (идентично за обе позиције): 
“Elektri čni priključci – 4x230V na prednjoj strani digestora u OG varijanti izrade - 5 komada.” 
Да ли је потребно понудити 4 или 5 прикључака? 
 
Одговор 1: 

Потребно је 5 прикључака (један је резервни). Ако је у стандардној изведби произвођача 4 утичнице, 
биће прихваћено као задовољавајуће решење. 
 
Питање 2:  

У обрасцу 9. „ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА“  потребно је уписати број 
уговора који је склопљен са референтним наручиоцем. Молимо Вас да нам потврдите да је 
прихватљиво уписати, уместо броја уговора, број рачуна којим се такође потврђује испорука 
наведених добара.  
 
Одговор 2: 

Наручилац ће у овом делу извршити исправку конкурсне документације; 
 

Питање 3:  

Имајући у виду да су : 
• конкурсном документацијом и исправком конкурсне документације број 1 (стр 17/22) ,  

дефинисани следећи захтеви наручиоаца: 
Сертификат акредитоване лабораторије о испитивању мотора  вентилатора (доставити уз понуду) 

• као и да су предметни стандарди мотора тј вентилатора , везани за спровођење верификације 
производа у складу са Правилником о опреми и заштитним системима намењеним за употребу 
у потенцијално експлозивним атмосферама (Сл. Гласник РС, 1/2013) 

• да су захтеви Правилника - законска обавеза, коју Наручилац и понуђач  морају  испоштовати 
(сходно томе и доказати),  без обзира на порекло производа (Европа или Србија), и нису ствар  
слободног избора наручиоца  

• као и одговор 6 из групације одговора 5 (објављен на порталу дана 09.09.2015). 

Молимо да потврдите да ће се прихватљивом сматрати једино и искључиво понуда која садржи 
сертификат акредитоване лабораторије РС о испитивању мотора са вентилатором, без обзира на 
порекло (увоз или домаћа производња).   
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Такође напомињемо да је наручилац дужан да продужи рок за давање понуда, у случају да промени 
конкурсну документацију, у року осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда. 
Својим одговором број 6 (групација одговора 5), наручилац је дао могућност да понуђачи нуде 
артикле другог (несертификованог) типа, у односу на артикле дефинисане исправком број 1 
конкурсне документације. Ово се има сматрати изменом конкурсне документације. Такође истичемо 
да ова могућност значајно утиче на квалитет крајњег производа и цене. 
 
Одговор 3: 
Наручилац ће у овом делу извршити исправку конкурсне документације; 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 3-15/2015-3  
Дана 14.09.2015. године  
 
Доставити: Заинтересованом лицу 
Објавити: Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs  и Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs  
 


