
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број 01-4171/7од 13.10.2017. 
                                  
Предмет:  Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са  
 припремњем понуде у  поступку јавних набавки мале вредности  
Предмет јавне набавке мале вредности је Набавка   добара, лабораторијска опрема и 
материјал обликована по партијама  
Сагласно чл. 63. Закона о јавним набавкама, дајемо одговоре на захтев за додатним 
информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке  
добара  бр.14 /2017  
1.Питање 
Молимо да се из конкурсне докуемнтације скине услов ИСО 17025 
 Доказ: Важећи сертификат за произвођеча и понуђача ИСО 9001:2008; важећи 
серитикат за понуђача или да обезбеди извештај о испитивању или уверење о 
еталонирању издато од лабораторије акредитоване и прихваћене по СРПС ИСО 
17025:2006 или ИСО 17025:2005. 
 С обзиорм да понуђачи лабораторијске опреме и хемикалије немају тразени стандард. 
То је стандард који се односи на контролне лабораторије. 
1.Одговор 
Слажемо се, из Додатних услова –Пословни капацитет- које Понуђач мора да 
испуни по члану 76.Закона о ЈН у ЈНМВ 14/2017 БРИШЕ СЕ УСЛОВ : 
Да понуђач поседује или обезбеди извештај о испитивању или уверење о еталонирању 
издато од лабораторије акредитоване и прихваћене по СРПС ИСО 17025:2006 или 
ИСО 17025:2005. 
2.Питање 
Замолили бисмо вас да партију 4 поделите у више партија, тако што ће свака ставка 
представљати засебну партију, како би омогућили конкуренцију међу потенцијалним 
понуђачима. 
2.Одговор 
Овом поделом конкуренција је омогућена. 
Из партије 4 се бришу: 
 позиција 3. Горење заваривач фолије ВС110W 
 и позиција 17.Микроталасна пећ ММ720ЦРК 20лит 700W 
а остале позиције се деле на 14 партија  
3.Питање 
У техничкој спецификацији конкурсне документације НМВ 14/2017, у партији 4, 
Лабораторијска опрема, назначени су конкретни модели лабораторијских апарата, али 
техничка спецификација није праћена речима ,,одговарајуће'', што би било у складу са 
Законом о јавним набавкама.  
Молимо Вас да то додате, како би сви понудјачи, који имају одговарајућу опрему, 
могли да учествују и како би конкурсна документација била у складу са Законом о 
јавним набавкама. 
3.Одговор 
Сходно члану 72. Закона о ЈН где код, у свим партијама, је наведен робни знак, 
патент,тип или произвођач,  додаје се или „одговарајуће“ 
4.Питање 
Партија 1. Ставка 1. Молим Вас да прецизирате да ли је потребно понудити 
квалитативни или квантитативни филтер папир? 

  



4.Одговор 
Потребно је понудити квалитативни филтер папир 
5.Питање 
 Да ли је потребно уз понуду доставити сертификате хемикалија И изводе из каталога за 
потросан лабораторијски материал, или је довољно навести производјача? 
5.Одговор 
За прве три партије односно за лабораторијски материјал, није потребно доставити 
сертификате и изводе из каталога, довољно је навести произвођача.(уз испоруку добара 
је потребно доставити декларације и сву потребну документацију која говори да добро 
одговара траженом као што је наведено у конкурсној документацији) 
За све преостале партије Лабораторијског материјала(партија 4.до 17.) потребно је 
доставити изводе из каталога . 
С поштовањем,  
                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
                                                                 
 
 
 
 
 

 

 

 


