
Заинтересовано лице је у смислу члана 63. став 2. ЗЈН у поступку јавне набавке 

број ЈН МВ 5/2019 Поправка и одржавање инструмената у лабораторији 

поставило следећа питања на која је комисија за јавне набавке наручиоца 

пружила следеце одговоре: 

Појашњење тендерске документације Јавне набавке мале вредности - Услуга 

поправке и одржавање инструмената у лабораторији број ЈН МВ 05/2019 - за 

партију 3 

У првобитној тендерској документацији тражени су следећи додатни услови: 

„ Додатни услов за учешће на тендеру за Партије 3, А, 5 и 10- Превентивно 

одржавање и верификација перформанси инструмената; 

в.) Да је понуђач овлашћен од стране произвођача за сервисирање његове опреме. 

г.) Да има запослено минимум 1 лице у виду обуценог сервисера за поправку и 

верификацију перформанси за сваки од наведених инструмената, који ради на 

пословима који су предмет јавне набавке на неодређено или одређено време или 

радно ангажован уговором о делу односно уговором о привременим и повременим 

пословима ЈН МВ 05/2019 

Доказ за в.): 

в.) Оригинал или оверена фотокопија ауторизације произвођача инструмената да је 

понуђач овласћен за сервис предметне опреме. 

Доказ за г.): 

г.л.): Оригинал или оверена фотокопија сертификата издатих од стране произвођача 

за минимум 1 сервисера, из којих се недвосмислено види да је завршио обуку за 

сервис, односно за поправку/верификацију перформанси наведених инструмената 

г.2.}: Фотокопије доказа о радном статусу: Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег 
обрасца, из којег се види да је запослено лице пријављено на пензијско осигурање у тренутку 
подношења понуде, за запосленог сервисера са овлашћењем или уколико је радно ангаиован по 
другом правном основу - доставити уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду 
("СИ. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017- одлука СУ) из којег 
се види да је запослени радно ангажован у тренутку објављивања позива за подношење 
понуда у предметном поступку, као и МУН образац за запосленог сервисера. 
 
 
 

Комплетна решења у лабораторијској и процесној аналитици 

На основу питања других понуђача, наведена конкурсна документација је по овом пттању 

измењена само за партију 3. 



Из додатних услова за партију 3 избацили сте ауторизацију произвођача. 

Тим поводом контактирали смо произвођача опреме предметне партије и у његово име тражимо да се 

за партију 3 врате првобитни додатни услови тражени у првобитној конкурсној документацији. 

Произвођач опреме која је тражена у партији 3 је спреман да стане једино иза овлашћеног 

дистрибутее опреме који стоји иза оригиналних резервних делова и са сервисним иртжењерима који 

поседују валидне сертификате. Мимо тога није спреман да преузме одговорност за гаранције 

резервних делова као ни иза валидације инструмента која би се радииа са неоргиналним деловима. 

Правилно функционисање опреме из наведене партије утиче и на припрему узорака за анализе и 

опрему која је наведена у осталим партијама, а у којима је заштита квалитета и исправност рада 

гарантована путем ауторизације произвођача. 

У циљу заштите крајњих корисника и смањивања ризика од нежељених догађаја и грешака у мереним 

резултатима у обостраном интересу наручиоца и произвођача опреме овлашћеног заступника је да се 

наведена тендерска документација врати у првобитан облик.  

Пуно је право корисника опреме, како би ишта радииа у складу са спецификацијом, да тражи 

инсталацију, валидацију и сервисирање опреме само од понуђача овлашћеног од стране произвођача 

те опреме. 

Овом приликом вам се обраћамо са молбом да вратите првобитне услове из тендерске 

документације а који се односе на неопходност поседовања ауторизације произвођача у циљу 

заштите крајњих корисника услуга Агенције за заштиту животне средине И да би смо максимално 

умањили ризик од нежеијених догађаја до којих може доћи у свакодневној пракси. 

 
 

Одговор: Наручилац остаје при првој измени конкурсне документације коју је објавио 
 
 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ 5/2019 



Заинтересовано лице је у смислу члана 63. став 2. ЗЈН у поступку јавне набавке број ЈН МВ 
5/2019 Поправка и одржавање инструмената у лабораторији поставило следећа питања на која 
је комисија за јавне набавке наручиоца пружила следеце одговоре: 
 

1. Питање: 
везано за одељак ИВ конкурсне документације, на страници 14 (УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА), набројани су обавезни услови и докази који се достављају ради доказивања 
испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке. Са друге стране, на страници 
17 конкурсне документације (ОПШТЕ ОДРЕДНИЦЕ), стоји следеће: „Понуђач није дужан да 
доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, већ је у 
обавези да у својој понуди наведе те интернет странице на којима се докази могу пронаћи.“ Наше 
питање је: Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се у понуди наведе интернет страница Агенције 
за привредне регистре са линком за Претрагу података о регистрованим понуђачима, где се може 
проверити да ли је понуђач уписан у регистар? Наиме, у складу са чланом 78. ЗЈН, понуђачи који су 
уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне регистре) нису дужни да доставе 
доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) ЗЈН из разлога што је 
Регистар понуђача јавно доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција за привредне 
регистре (www.apr.gov.rs) 
 

1. Одговор: Понуђач је дужан да достави копију решења о упису у АПР или на свом 
меморандуму линк са којег се може урадити електронска провера. У складу са чланом 78 
ЗЈН. 

 
 

2. Питање: 
У циљу састављања што боље понуде морам да Вам поставим питање везано за додатне услове на 
основу Јавне набавке мале вредности број 05/2019. 
Захтева се Ауторизација и сертификати сервисера оригинал или оверениа фотокопија, занима ме 
да ли је прихватљиво да се достави копија оверена печатом наше фирме и са парафом пошто 
Ауторизацију као и сертификате сервисера добијамо у пдф формату електронски путем? 
 

2. Одговор: Наручилац ће прихватити оверену копију. 
 
 
 

3. Питање: 
 

   ЈНМВ 5/2019, Партија 3 - Elga, страна 15 и 16 
                Поред општих услова за учешће које прописује Закон о Јавним Набавкама, ви сте као 
Наручилац дефинисали и додатне услове за партије 

3, 4, 5 и 10 које понуђачи треба да испуне и то: 
                
            Додатни услов за учешће на тендеру за Партије 3, 4, 5 и 10 – Превентивно одржавање и 
верификација перформанси инструмената; 
в.) Да је понуђач овлашћен од стране произвођача за сервисирање његове опреме. 
г.) Да има запослено минимум 1 лице у виду обученог сервисера за поправку и верификацију 
перформанси за сваки од наведених инструмената, који ради на пословима који су предмет јавне 

http://www.apr.gov.rs/


набавке на неодређено или одређено време или радно ангажован уговором о делу односно 
уговором о привременим и повременим пословима ЈН МВ 05/2019 
  
Доказ за в.): 
в.) Оригинал или оверена фотокопија ауторизације произвођача инструмената да је понуђач 
овлашћен за сервис предметне опреме. 
Доказ за г.): 
г.1.): Оригинал или оверена фотокопија сертификата издатих од стране произвођача за минимум 1 
сервисера, из којих се недвосмислено види да је завршио обуку за сервис, односно за 
поправку/верификацију перформанси наведених инструмената 
г.2.): Фотокопије доказа о радном статусу: Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег 
обрасца, из којег се види да је запослено лице пријављено на пензијско осигурање у тренутку 
подношења понуде, за запосленог сервисера са овлашћењем или уколико је радно ангажован по 
другом правном основу – доставити уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду ("Сл. 
гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017- одлука СУ) из којег се види 
да је запослени радно ангажован у тренутку објављивања позива за подношење понуда у 
предметном поступку, као и МУН образац за запосленог сервисера. 
  

  
1   Захтев да понуђач буде ауторизован од стране произвођача за сервисне активности је противан 
начелу обезбеђивања/ омогућавања конкуренције по Закону о Јавним Набавкама. Многе фирме 
имају ауторизоване сервисере за предметну опрему, али је углавном само један ауторизовани 
заступник/ фирма за дато тржиште - у овом случају је то словеначка фирма Лабена д.о.о.. 
Републичка Комисија за Заштиту Права Понуђача овакве додатне услове у пракси обара без 
размишљања. 
Имате право да тражите ауторизоване сервисере, али ауторизацију за фирму не можете да 
тражите, пошто није фирма та која обавља сервис већ ауторизовани сервисер, а он не мора да 
ради у фирми која је ауторизована од стране произвођача. 
2   Да набављате нову опрему, ауторизација произвођача за продају те опреме има смисла, овако, 
када је сервис у питању, овакав захтев се сматра дискриминишућим захтевом за остале фирме 
понуђаче које имају запослене овлашћене сервисере за ту опрему. 
У случају Elga, чак и ауторизација произвођача за набавку нове опреме се може сматрати 
дискриминишућим захтевом, пошто Elga апарате можете да купите преко велетрговаца ВWР, Цоле 
Пармер, Wенк Лабтец, ЛЛГ и др., у слободној продаји, чак и као приватно лице, као и резервне 
делове и цартридге за Elga апарате. 
Дакле, у овом случају за Elga, апсолутно је дискриминишуће да се тражи ауторизација 
произвођача по било ком основу. 
3   Ауторизовани сервисер је оправдан захтев, пошто ви као Наручилац не желите да било ко 
сервисира Elga апарате, већ захтевате ауторизованог сервисера и то је неоспорно. 
4  Оригинал или оверена фотокопија сертификата сервисера је такође неоснован захтев, пошто, 
углавном, постоји само један оригинал, а оверена фотокопија је само додатно ангажовање 
понуђача и губљење времена и средстава, пошто ви као Наручилац увек у фази евалуације/ оцене 
понуда можете да тражите од понуђача да Вам достави на увид оригинал или да директно код 
издаваоца сертификата проверите сам сертификат, као што се и иначе ради на свим јавним 
набавкама у Србији. 
5  Elga не издаје сертификате за поједине апарате из свог производног програма, већ издаје општи 
сертификат за ауторизованог сервисера са навођењем активности које тај сервисер може да 
обавља, те захтев да сертификат садржи наведене апарате не може бити оправдан. 



  
Молим Комисију да изврши следће измене тендерске документације: 

а)      на страни 15/16 да се брише комплетно захтев под в. (в.), као и да се 
б)    измени на страни 16 доказ под г.1. (г.1.) и да се дозволи достављање неоверене 

фотокопије сертификата сервисера (у облику како га издаје Elga), као што је и уобичајено у 
јавним набавкама у Србији. 

 
Одговор 3.   
 
У складу са наведеним наручилац ће изменити конкурсну документацију за предметну 

набавку и продужити рок за достављање понуда. 
 
 
Питање4: Поштовани, молим Вас да у партији 11 ,, Превентивно одржавање и еталонирање 
аналитичких и техничких вага и тегова,  
прецизирате број вага , типове вага , број тегова и класу тачности тегова сваког појединачно.  
Без наведених података немогуће је одредити адекватну цену интервенције .  
 
Одговор4. 
 
Аналитичка вага са тачносћу 0,0001g................3 комада  
Аналитичка вага са тачношћу 0,00001g...............2 комада  
Техничка вага са тачношћу 0,01g....................2 комада  
 
Контролни тег масе 0,1000g.........................1 комад  
Контролни тег масе 0,5000g.........................1 комад  
Контролни тег масе 1,0000g.........................1 комад  
Контролни тег масе 5,0000g.........................1 комад 
 
 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ 5/2019 

 


