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            Обавештавамо сва заинтересована лица да је у року за подношење понуда, приспео 
Захтев за додатним појашњењем Конкурсне документације за јавну набавку добара - 
Лабаротијска опрема, број ЈН 08/2019, партија 2.  
 
У складу са ЗЈН , молимо Вас да нам одговорите на следећа питања: 
Питање 1: 
III Услов: да је понуђач дo објаве ЈН на Порталу јавних набавки у последње 3, године испоручио 
најмање 1 истоврсно добро које је предмет јавне набавке. 
Доказ: Фотокопија уговора или рачуна о испорученом добру које је предмет набавке 
Обзиром да су уговори и рачуни (фактуре) део интерне документације  
привредног друштва и да су као такви део пословне тајне, предлажемо да  
извршите измену конкурсне документације и да у истој додате образац  
потврде референтног наручиоца којијм би потенцијални понуђачи доказали  
горе наведени услов. 
Одговор: 
Наручилац је одредио доказе у складу са ЗЈН, за које сматра да су поуздани и на основу којих 
се несумњиво и са сигурношћу може утврдити пословни капацитет понуђача.  
У складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама, који се односи на заштиту података из  
понуде, понуђач има могућност да одређене делове своје понуде означи као поверљиве. У 
том случају Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. 
Напомињемо да се неће сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена 
и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
У складу са наведеним Наручилац у свему остаје при захтевима наведеним у предметној 
конкурсној документацији.  
 
Питање 2: 
Да ли документ  “II измена конкурсне документације”, тј. измењен Образац финансијске 
понуде са структуром цене за партију 2.” Чини саставни део документације с обзиром да је 
наведени образац различит од Обрасца са стране 32 првобитне документације? 
Одговор: 
Наручилац је у другој II измени конкурсне документације, променио Образац финансијске 
понуде са структуром цене за партију 2 и испод табеле навео: “Напомена: Измењени ОБРАЗАЦ 
ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, ЗА ПАРТИЈУ 2, дат је у прилогу, понуду је 
потребно поднети на измењеном обрасцу.“ 
Техничком грешком Наручилац није објавио Измењени ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ СА 
СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, ЗА ПАРТИЈУ 2, на Порталу јавних набавки, већ само на својој интернет 
страници. Стим у вези Наручилац ће на Порталу јавних набавки објавити измењени ОБРАЗАЦ 
ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, ЗА ПАРТИЈУ 2, на коме треба поднети понуду. 
 
Питање 3: 
У складу са ЗЈН, молимо Вас да нам одговорите на следеће везано за Тендерску документацију 
број 08/2019, у склопу партије 2  тразена је: 
Minicentrifuga – комада 1  
• Brzina 0-6000 rpm, 2000 x g 
• Mikroprocesorska kontrolu 
• Tajmer 0-25 minuta 
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• Sa rotorom za 8 x 1.5/2 ml tube i rotorom za 16 x 0.2 ml tube sa adapterima za 8 x0.2/0.4/0.5 ml 
tube. 
• Dimenzije: fi 160 mm, visina 116 mm 
• Tezina maximum 1.1 kg 
Питање: Да ли је прихватљива миницентрифуга димензија W×D×H (mm) 132×132×112? 
Одговор: 
Да, за Наручиоца је прихватљиво да се понуди миницентрифуга димензија W×D×H 
(mm) 132×132×112, с тим у вези Наручилац ће изменити предметну конкурсну документацију. 
 
 

 Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 
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