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ОБАВЕШТЕЊЕ  БРОЈ  2 
           

            Обавештавамо сва заинтересована лица да је у року за подношење понуда, приспело 
следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну 
набавку добара - Лабаротијска опрема, обликовану по партијама, број ЈН 09/2019,  
 
Партија 3 - Аналитичка вага 
 
Питање 1: 
У конкурсној документацији на страни 8 од 58, партија 3 Аналитичка вага, у делу „Врста, 
техничке карактеристике (спецификације). Тражи се чврста заштитна конструкција од метала са 
стакленим панелима, димензија: 172x131x205mm (ширина, дубина, висина). 
Да ли је могуће понудити аналитичку вагу са чврстом заштитном конструкцијом од метала са 
сткленим панелима, димензија: 170x162x236mm (ширина, дубина, висина)? Обзиром на то да 
димензије металне конструкције варирају од произвођача до произвођача? 
Одговор: 
Наручилац је дефинисао техничке карактеристике у предметној конкурсној документацији 
првенствено полазећи од својих објективних потреба, тако да одступање од задатих димензија 
није дозвољено. 
 
Питање 2: 
У конкурсној документацији на страни 8 од 58, партија 3 Аналитичка вага, у делу „Врста, 
техничке карактеристике (спецификације). Траже се димензије ваге 209x321x309 mm (ширина, 
дубина, висина). 
Да ли је могуће понудити аналитичку вагу са димензијама: 213x356x339 mm? Обзиром на то да 
димензије ваге варирају од произвођача до произвођача? 
Одговор: 
Наручилац је дефинисао техничке карактеристике у предметној конкурсној документацији 
првенствено полазећи од својих објективних потреба, тако да одступање од задатих димензија 
није дозвољено. 
 
Питање 3: 
У конкурсној документацији на страни 8 од 58, партија 3 Аналитичка вага, у делу „Врста, 
техничке карактеристике (спецификације). Траже се тежина ваге 4,5 kg. 
Да ли је могуће понудити аналитичку вагу 6,2 kg? Обзиром на то да димензије ваге варирају од 
произвођача до произвођача? 
Одговор: 
Наручилац је дефинисао техничке карактеристике у предметној конкурсној документацији 
првенствено полазећи од својих објективних потреба, тако да одступање од задате тежине ваге 
није дозвољено. 
 

 Предметном конкурсном документацијом је омогућено да понуде могу поднети сви понуђачи 
који нуде опрему захтеваних техничких карактеристика и који испуњавају друге услове 
конкурсне документације и то: самостално, са подизвођачем или као група понуђача. 
Такође, Наручилац нема обавезу да услове за учествовање у поступку јавне набавке, као и 
техничке спецификације дефинише на начин који омогућава да свако заинтересовано лице 
учествује у поступку набавке са било којом опремом. Услове и захтеве у конкурсној 
документацији, наручилац дефинише првенствено полазећи од својих објективних потреба, а у 
складу са начелом ефикасности и економичности, узимајући у обзир оптимизацију трошкова 

http://www.imi.bg.ac.rs/


набавке и експлоатацију предметне опреме, а не од пословних и економских интереса 
понуђача. 
Из наведених разлога, Наручилац сматра да је Конкурсна документација за предметну јавну 
набавку у свему сагласна са одредбама Закона о јавним набавкама, тако да Наручилац у свему 
остаје при свим захтевима наведеном у Конкурсној документацији. 
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