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СВИМ ПОНУЂАЧИМА 
у поступку јавне набавке број 3-15/2015-2 

 
Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку број 3-15/2015-2 (Образована Решењем број 3-

15/2015-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде, од 02.09.2015. године. 

 
Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку лабораторијског намештаја, број 3-15/2015-2, у складу 
са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15), 
достављамо Вам одговор: 
 
Питање 1:  
1) Питања везана за дигесторе: 

o Конкурсном документацијом (тачке 2.1 и 2.2) је предвиђено да понуда обухвати испоруку и 
инсталацију  дигестора са вентилатором , те да такав склоп мора да испуни одређене захтеве 
везане за проток ваздуха, у складу са стандардом ЕН 14175.  

Увидом у простор лабораторије, утврдили смо да су вентилатори са цевоводом за дигесторе већ 
испоручени и инсталирани, од стране претходног извођача радова. 
Како је једина могућност за озбиљне понуђаче да гарантују квалитет склопа дигестора, у смислу 
протока ваздуха, уколико га испоруче и димензионирају према моторима из тог склопа, молимо 
да потврдите : 

а) да је у цену понуде дигестора (позиција 2.1 и 2.2) неопходно укључити  вентилаторе  
дефинисане  постојећом конкурсном документацијом, 

Одговор: Понуђач је обавезан да наведе цену за све елементе из ставке 2.1 и 2.2 укључујући и за вентилаторе. 
Како је на страни 48/54 наведено да је уз понуду  потребно доставити сертификате, молимо да 
потврдите да је уз понуду неопходно доставити следећа, а једино релевантна документа из ове 
области: 
б) сертификат акредитоване лабораторије РС о испитивању мотора вентилатора; 

Одговор: Наручилац ће у овом делу извршити исправку конкурсне документације;  
ц) каталог произвођача мотора, тј вентилатора,   

Одговор: Наручилац ће у овом делу извршити исправку конкурсне документације. 
д) потврду о усаглашености понуђеног вентилатора са правилником о електромагнетној 
компатибилности;  

Одговор:Наручилац ће у овом делу извршити исправку конкурсне документације; 
е) извештај о испитивању дигестора (комплетан елемент), издат од стране акредитоване 
лабораторије РС, за неки референтни дигестор;  

Одговор: Наручилац ће у овом делу извршити исправку конкурсне документације; 
 
Питање 2:  
2) Питања везана за подпултни орман за киселине и базе (у склопу дигестора): 

o У спецификацији тендерске документације се наводи следеће: „Сигурносни орман је сачињен 
од материјала истоветних у изради целог дигестора.“ Молимо да појасните овај део 
документације, с обзиром да је захтев да дигестор буде сачињен од челичних профила и 
лимова у епоxy заштити, монолитне керамике, Треспа топ лаб плус панела, панплекс стакла, 
сајли и других материјала који немају никакве везе са сигурносним орманом. Сматрамо да је 
неопходно изменити захтев за материјале за израду сигурносног ормана у складу са 
спецификацијом свих релевантних произвођача сигурносних ормана – орман треба да је 
израђен од челичних  лимова  и профила  у епоxy заштити и унутрашње облоге  од универа“;  
део са полицама и кадицама  није споран. 

Одговор: У опису сигурносних ормана се ишло на униформност и наравно да се односило на 
елементе које орман и дигестор имају исте - сигурносни орман нема радну површину и стакло.  
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o У тачки 2.1 и 2.2 спецификације која је везана за дигестор, наведено је да сигурносни орман за 

киселине и базе треба да буде, укупне спољашње димензије као димензија дигестора“. 
Сматрамо да је потребно исправити КД тако да се дефинише да спољашња димензија 
сигурносног ормана  требало да буде једнака (са одређеним зазором) ширини простора између 
страница носеће конструкције-постоља дигестора. У супротном, орман неће моћи да се 
уклопи у простор испод дигестора!! 

Одговор: Наручилац ће у овом делу извршити исправку конкурсне документације; 
o У тачки 2.1 спецификације је наведено да сигурносни орман који се испоручује уз дигестор 

димензија 1565x900x2300мм треба да има двоја крилна врата. За ову ширину ормана ниједан 
произвођач нема модел са 2 врата, већ са 3, а имајући у виду расположиви простор у 
лабораторији, и наша искуства са корисницима, мишљења смо да ће тако велика врата сметати 
у свакодневном раду, па би требало променити број врата са 2 на 3 или избацити број врата. 

Одговор: Наручилац ће у овом делу извршити исправку конкурсне документације. 
o Како је на страни 48/54 наведено да је уз понуду потребно доставити сертификате, молимо да 

потврдите да је уз понуду неопходно доставити: 
ф) каталог  произвођача ормана и  
г) сертификат о извршеном тестирању типа ормана од стране акредитоване лабораторије. 

Одговор: Наручилац ће у овом делу извршити исправку конкурсне документације. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 3-15/2015-3  
Дана 02.09.2015. године  
 
Доставити: Заинтересованом лицу 
Објавити: Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs  и Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs  
 


