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ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈН ОП 2/2016 - Материјали за 

посебне намене (ознака из Општег речника набавки: 24315000 - Разне неорганске 

хемикалије; 24324400 – Једињења са азотним функцијама; 19520000 – Производи од 

пластичних маса; 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу; 38340000 - Инструменти 

за мерење количине; 15994200 – Филтер хартија)  

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 

14/15 и 68/15), у јавној набавци у отвореном поступку ЈН ОП 2/2016 - Материјали за 

посебне намене, достављамо вам одговор и појашњења на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ 1. :   

U partiji broj 7. naveli ste: 

 

ПАРТИЈА 7 - Потрошни материјал за PERKIN ELMER AAnalyst 200/600                                                          

Ред. бр. Назив Јед. мере Kоличиа  

1 B0504033 THGA Graphite Tubes 20kom/pak пак 2 

2 N3150198 SAMPLING PROBE  AS-60/70/71/72/800 ком 1  

3 B0190634 Modifier 1%Mg ком 1 

4 N3050119 LUMINA Cr ком 1 

 

 Da li ste možda mislili za stavku pod rednim brojem 1. da je ukupan broj kiveta 20 ili 40? 

  

Одговор 1: 

Да, мислили смо на два паковања по 20 комада, тј на укупно 40 комада. 

 

ПИТАЊЕ 2. : 

 

Molim vas da mi dodatno pojasnite za partiju 10 laboratorijsko staklo stavka 1. da li je 

odgovarajuce nuditi bocu po Winkleru od 100-150ml? 

 

Одговор 2: 
Не,потребно је понудити искључиво ,,Winkler“ посуде које су у задатом запреминском опсегу. 

 

ПИТАЊЕ 3. (стр.14/112, додатни услови, тачка 1 г - Поседовање дозволе за управљање  

амбалажним отпадом): 

 

Иако сте у одговорима на питања заинтересованих понуђача од 15.09.2016.год. дали 

експплицитан одговор да дозвола за управљање амбалажним отпадом јесте техничка 

грешка у документацији и да је тај услов потребан за партије 1, 2 и 3, док за све 

остале партије 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 није потребан услов, у измењеној тендерској 

документацији од 16.09.2016. год. је наведено да тај услов важи за све партије. 

 

Одговор 3: 
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Наручилац остаје при ставу изнетом у ранијим одговорима да додатни услови под в) и г) 

важе само само за партије 1,2 и 3. . 

Дозволу за обављање делатности и промета нарочито опасних материја и дозволу за 

управљање амбалажним отпадом или важећи уговор са оператером је потребно приложити 

само за партије 1,2 и 3, док за остале партије (4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10) није потребно доставити, јер 

оне садрже делове и потрошни материјал за инструменте, као и пластични и стаклени 

потрошни лабораторијски материјал.  

 
          - Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је среда  21. септембар 

2016. године до 10:30 часова. 

           - Датум отварања понуда је у среду 21. септембра 2016. године у 11:00 часова 

 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације 
                                                                                    Комисија за јавну набавку ЈН ОП 2/2016 
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ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈН ОП 2/2016 - Материјали за 

посебне намене (ознака из Општег речника набавки: 24315000 - Разне неорганске 

хемикалије; 24324400 – Једињења са азотним функцијама; 19520000 – Производи од 

пластичних маса; 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу; 38340000 - Инструменти 

за мерење количине; 15994200 – Филтер хартија)  

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 

14/15 и 68/15), у јавној набавци у отвореном поступку ЈН ОП 2/2016 - Материјали за 

посебне намене, достављамо вам одговор и појашњења на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ 1. :  

U konkursnoj dokumentaciji u uputstvu ponuđačima kaka da sačine ponudu, pod tačkom 25. 

Sredstva finansijskog obezbeđenja broj 2. naveli ste da je potrebno dostaviti BLANKO 

MENICU- kao sredstvo obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Molimo Vas  

za informaciju da li je traženo sredstvo finansijskog obezbeđenja potrebno dostaviti uz 

ponudu ili u slučaju dodele Ugovora?  

Одговор 1: 

Тражена средства финансијског обезбеђења достављају се само у случају доделе уговора, 

што је и наведено у конкурсној документацији на страни 25/112 у првој ставци тачке 25. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:  

,,У случају доделе уговора у предметном поступку јавне набавке, понуђач коме буде 

додељен уговор је дужан да приликом закључења, као средство финансијског 

обезбеђења достави Наручиоцу:“ 

На страни 19/112 кокурсне документације у Обавезној садржини понуде у подтачци број 7. 

налази се изјава (Образац бр. 7) коју морате попунити, потписти и оверити печатом. 

 

ПИТАЊЕ 2. (стр.14/112, додатни услови, тачка 1 в - Поседовање дозволе за обављање 

делатности промета нарочито опасних материја):  

Обзиром да се у Партији 4 ради о филтерима за филтрацију и пречишћавање пијаће 

воде до квалитета ултрачисте воде по АSTM стандарду, као чињеницу по овом 

питању можемо да наведемо да приликом транспорта и увоза предметних филтера 

они нису дефинисани на било који начин као опасна материја, те није потребна 

никаква дозвола за транспорт и увоз истих. 

Такође,  чињеница је и да након употребе ових филтера (филтрација пијаће воде) у 

предметним филтерима неће бити недозвољених количина опасних материја, одн. неће 

бити никаквих опасних материја. 

Молимо Комисију да обзиром на горе изнето, прихвати наш предлог да се услов 1 в - 

поседовање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија - 

НЕ ОДНОСИ на Партију 4, тј. да понуђачи који буду учествовали на партији 4 не 

морају да поседују ову дозволу. 

Одговор 2: 

Овај захтев се односи само на партије 1,2 и 3.. То је већ раније потврђено одговором на 

питање 404-02-43/2016-06 од 24.08.2016. године:  

Дозволу за обављање делатности и промета нарочито опасних материја је потребно 

приложити за партије 1,2 и 3; док за остале партије (4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10) није потребно 

доставити, јер оне садрже делове и потрошни материјал за инструменте, као и пластични и 

стаклени потрошни лабораторијски материјал. 
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ПИТАЊЕ 3. (стр.14/112, додатни услови, тачка 1 г- Поседовање дозволе за управљање 

амбалажним отпадом):  

Обзиром да се у Партији 4 ради о филтерима за филтрацију и пречишћавање пијаће 

воде до квалитета ултрачисте воде по АSTM стандарду, као чињеницу по овом 

питању можемо да наведемо да приликом транспорта и увоза предметних филтера 

они нису дефинисани на било који начин као опасна материја, те није потребна 

никаква дозвола за транспорт и увоз истих. 

Такође,  чињеница је и да након употребе ових филтера (филтрација пијаће воде) у 

предметним филтерима неће бити недозвољених количина опасних материја, одн. неће 

бити никаквих опасних материја. Употребљени филтери се третирају као класичан 

комунални отпад и као такви се могу одлагати у за то предвиђене контејнере Градских 

Комуналних Служби. 

Из горе изнетог следи да и амбалажа предметних филтера наравно исто тако није 

нарочито опасан материјал и може се одлагати у за то предвиђене контејнере за 

класичан комунални отпад Градских Комуналних Служби. 

Одговор 3: 

Овај захтев се односи само на партије 1,2 и 3.. То је већ раније потврђено одговором на 

питање 404-02-43/2016-06 од 24.08.2016. године:  

Дозволу за обављање делатности и промета нарочито опасних материја потребно је 

приложити за партије 1,2 и 3; док за остале партије (4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10) није потребно 

доставити, јер оне садрже делове и потрошни материјал за инструменте, као и пластични и 

стаклени потрошни лабораторијски материјал. 

 
ПИТАЊЕ 4.:  

Na strani 6/112, u delu II – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, u okviru partije 3. Standardi za 

gasnu hromatografiju , za stavku 2 ste tražili standard organo-hlornog insekticida, a kao 

referencu ste naveli standard kataloškog broja U-PPM-808E proizvođača LGC Standards. 

Kako ovaj proizvođač u svom proizvodno – prodajnom programu nema standard sa ovim 

kataloškim brojem, molimo vas da nam date tačan kataloški broj. LGC Standards ovaj 

standard ima pod sledećim kataloškim brojevima : 

• U-PPM-808C          • U-PPM-808F 

• U-PPM-808B          • U-PPM-808G 

Od kojih ste vi do sada koristili onaj sa kataloškim brojem U-PPM-808C. 

Одговор 4: 

Одговара нам стандард чији је каталошки број U-PPM-808C који смо и до сада користили. У 

табели је штампарском грешком наведен стандард каталошког броја U-PPM-808E. 

 
У складу са чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 

124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке ЈН ОП 2/2016 - Материјали за посебне 

намене, продужава се рок за подношење понуда и то: 

          - Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је среда  21. септембар 

2016. године до 10:30 часова. 

           - Датум отварања понуда је у среду 21. септембра 2016. године у 11:00 часова 

 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације 
                                                                                    Комисија за јавну набавку ЈН ОП 2/2016 
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ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈН ОП 2/2016 - Материјали за 

посебне намене (ознака из Општег речника набавки: 24315000 - Разне неорганске 

хемикалије; 24324400 – Једињења са азотним функцијама; 19520000 – Производи од 

пластичних маса; 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу; 38340000 - Инструменти 

за мерење количине; 15994200 – Филтер хартија)  

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 

14/15 и 68/15), у јавној набавци у отвореном поступку ЈН ОП 2/2016 - Материјали за 

посебне намене, достављамо вам одговор на следеће питање: 

 

Питање:  

 U postupku Javne nabavke broj JN OP 2/2016 naveli ste da ponuđač treba da poseduje 

dozvolu za obavljanje delatnosti i prometa naročito opasnih hemikalija, s obzirom da nama 

za obavljanje delatnosti nije potrebna pomenuta dozvola da li je dovoljno da priložimo samo 

Izjavu? 

 

Одговор: 

 

Дозволу за обављање делатности и промета нарочито опасних материја је потребно 

приложити за партије 1,2 и 3; док за остале партије (4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10)  није потребно 

доставити, јер оне садрже делове и потрошни материјал за инструменте, као и пластични и 

стаклени потрошни лабораторијски материјал. 

 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације. 
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