
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број 01-4171/14 од 20.10.2017. 

                              

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 
молим Вас за информацију, да ли се приликом подношења понуда за ЈН 14/2017,  
1. може доставити један модел оквирног споразума са наводјењем свих партија за које се 
подноси понуда или се треба доставити модел по партији? 
2. да ли може једна меница да се приложи за све партије са збирним износом од 10%  свих 
партија? 
3. да ли се прилажу докази из додатних услова, с’обзиром да су у обрасцу 3 - ОБРАЗАЦ 
ИЗЈАВЕ ЗА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА наведени И обавезни И додатни 
услови? 
1.ОДГОВОР 
1.Може један модел оквирног споразума, саамо наведите партије за које аплицирате. 
2.Може једна меница са збирним износом 
3.Испуњеност услова и обавезних и додатних се доказује изјавом. Наручилац задржава 
право да од изабраних понуђача тражи наведене доказе. 
2.ПИТАЊЕ  

Молим Вас за потврду да је за испуњеност свих услова, основних и додатних  довољно 
приложити Изјаву из конкурсне документације 
Као сто пише на страни 79. конкурсне документације: 
В.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН  
 И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ .77 ЗЈН 
Наручилац је одредио у конкурсној документацији да се испуњеност свих услова 
доказује достављањем Изјаве на прописаним обрасцима којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. 
2.ОДГОВОР 
 

Испуњеност услова из члана 75. и 76.  се доказује Изјавом, а Наручилац може, задржава 
право, да  од изабраних понуђача тражи достављање доказа у примереном року. 

П 



3.ПИТАЊЕ 
 

Партија 2. Ставка 7. Молимо Вас да дефинишете које паковање је потребно понудити 
(грамазу) јер је као јединица мере стављено 2 паковања а у називу ове ставке не пише које 
паковање се трази? 
 Партија 2.ставка 8. . Молимо Вас да дефинисете које паковање је потребно понудити 
(грамажу) јер је као јединица мере стављено 1 паковање а у називу ове ставке не пише које 
паковање се тражи? 
 Партија 2. Ставка 35. Вас да дефинишете које паковање је потребно понудити (да ли 
литар) јер је као јединица мере стављено 2 паковања а у називу ове ставке не пише које 
паковање се тражи? 
Партија 2. Ставка 59. Да ли је потребно понудити ампуле или литарски раствор? 
Партија 2. Ставка 61. . Молимо Вас да дефинишете које паковање је потребно понудити 
(грамажу) јер је као јединица мере стављено 1 паковање а у називу ове ставке не пише које 
паковање се тражи? 
 Партија 2. Ставка 62. Молимо Вас да дефинишете које паковање је потребно понудити 
(грамазу) јер је као јединица мере стављено 1 паковање а у називу ове ставке не пише које 
паковање се тражи? 
 Партија 2. Ставка 63. Молимо Вас да дефинисете које паковање је потребно понудити 
(грамажу) јер је као јединица мере стављено 3 паковања а у називу ове ставке не пише које 
паковање се тражи? 
Партија 2. Ставка 92. Молимо Вас да дефинишете које паковање је потребно понудити 
(грамажу) јер је као јединица мере стављено 1 паковање а у називу ове ставке не пише које 
паковање се тражи? 
Партија 2. Ставка 94. Молимо Вас да дефинисете које паковање је потребно понудити 
(грамажу) јер је као јединица мере стављено 1 ком  а у називу ове ставке не пише које 
паковање се тражи? 
 Партија 1. Ставка 13. Да ли је прихватљиво понудити Б класу? 
 Партија 1. Ставка 17. Да ли је прихватљиво понудити Б класу? 
Партија 1. Ставка 25. Да ли је прихватљиво понудити Б класу? 
Партија 1. Ставке 36-41. Да ли је прихватљиво понудити Б класу? 
Партија 1. Ставке 47-50. да ли је прихватљиво понудити Б класу? 
Партија 1. Ставке 51-57. Да ли је прихватљиво понудити Б класу? 
Партија 1. Ставка 60. Да ли је потребно понудити екстрактор И хладњак И балон, или 
мислите само на екстрактор? 
 Партија 1. Ставка 64. Молимо Вас да дефинисете запремину Деан Старковог наставка као 
И слифове који су Вам потребни? 

3.ОДГОВОР  
Партија 2. Ставка 7. Паковања од 200 г. 
Партија 2. Ставка 8. Паковање од 1000 г. 
Партија 2. Ставка 35. Паковање од литра. 
Партија 2. Ставка 59. Потребне су ампуле. 
 Партија 2. Ставка 61. Паковање од 100 г. 
Партија 2. Ставка 62. Паковање од 50 г. 
Партија 2. Ставка 63. Паковање од 10 мл. 



 Партија 2. Ставка 92. Паковање од 200 г. 
Партија 2. Ставка 94. Паковање 25 г. 
Партија 1. Ставке 13, 17, 25, 36-41, 47-50, 51-57. Није прихватљива класа Б. 
Партија 1. Ставка 60. Потребно је понудити екстрактор, хладњак и балон. 
Партија 1. Ставка 64. Запремина је 10 мл. 
4. ПИТАЊЕ 
најљубазније Вас молим  Вас да нам сходно цл.10 ЗЈН : Начело обезбеђивања 
конкуренције и цл.12 ЗЈН : Начело једнакости понуђача изађете у сусрет и размотрите 
могућност раздвајања одређених позиција из партије 2-лабораторијски материјал и 
регенси, при тме мислим на позиције 36 и 92, које не спадају у лабораторијске хемикалије, 
већ у материјал за одржавање машина. 

4.ОДГОВОР 

Захваљујемо се на примедби,  позиција 36 и 92. се бришу из Партије 2  

 

  Комисија за ЈН 

 
 


