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Дана: 28.04.2014. године

Јавна набавка мале вредности 2/2014 – набавка лабораторијске опреме

ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Прво питањe: Молим Вас да ми појасните у смислу одређивања масе, тј . меритељства, зашто је 
обавезан услов да мерни тас ваге буде округлог облика, када то нема никаквог утицаја на 
резултате мерења?

Зашто нпр не може мерна платформа да буде 20x20цм? Многи произвођачи вага праве 
искључиво правоугаоне мерне платформе. Ово нема никаквог утицаја на резултате мерења и 
перформансе ваге.

Одговор на прво питање: Чланом 70. Закона о јавним набавкама предвиђено је да наручилац може 
одређивати техничке спецификације, односно техничке захтеве предмета набавке у складу са 
својим потребама, што је у конкретном случају урађено.

Друго питање: Имам још и питање да ли је одговарајуће нудити вагу која задовољава тражену 
   спецификацију, а има већи опсег мерења од захтеване? 

Одговор на друго питање: Напомињемо да се Законом и Конкурсном документацијом предметног 
   поступка јавне набавке, понуђена добра која не поседују тражене/захтеване техничке 
   карактеристике сматрају неодговарајућим.

 Појашњење послати писмено заинтересованом Понуђачу, објавити на Порталу јавних набавки и на 
 интернет страници наручиоца.

 С поштовањем,

Комисија за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 2/2014 

Telefoni : Direktor  (025) 419-668;  Faks  (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225  lokal 29; Odsek
DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025)  415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zaštite,inform. I
statistiku : lokali  23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ;  Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26;
Pomoćnik direktora za ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22

Matični broj : 08333092 ; Registarski broj : 8236046937 ; šifra delatnosti : 85142 ;
Poreski identifikacioni broj : 101842968 ; Broj računa : 840-379667-04 kod Narodne banke Srbije
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