
Републичком заводу за заштиту споменика културе - Београд достављенa су три  захтева за 

додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 6-оп/2014. 

I  Подносилац захтева је SHIMADZU Excellence in Science, огранак Београд са седиштем у 

Београду, Ул. Гоце Делчева бр. 46 

Подносилац захтева је замолио да наручилац одговори на следећа питања: 

1. Da li će biti prihvatljiva ponuda, ukoliko se ponudi jedan od traženih uređaja? Molimo vas da se 

napravi izmena tenderske dokumentacije i da nabavka bude oblikovana u dve partije, kako bi bilo 

omogućeno učestvovanje više ponudjača. 

2. Da li će ponuda biti prihvatljiva ukoliko se dokazi tehničkih karakteristika ponudjenog uredjaja 

(katalozi, brošure...) dostave u originalnoj formi, na engleskom jeziku? Da li je prihvatljivo da se 

sertifikati servisera dostave takodje na engleskom jeziku ili je iste potrebno prevesti i overiti kod 

sudskog tumača? 

3. Da li će biti prihvatljiva ponuda ukoliko se ponudi instrument bez panela sa integrisanim 

tasterima, s obzirom da pripada novijoj generaciji uredjaja, pri čemu se kontrola uređaja vrši kao što 

je i traženo, preko računara, automatski pomoću instaliranog softvera? 

4. Da li će biti prihvatljiva ponuda za uredjaj sa izvorom zračenja koji se nalazi u sklopu uredjaja, 

lako izmenljiv od strane korisnika sa softverskim izborom IR oblasti, s obzirom da svaki 

proizvodjač ima svoje idealno konstrukcijsko rešenje? 

5. Da li će biti prihvatljiva ponuda za instrument koji ne sadrži motorizovani interni validacioni 

točak, već se validacija vrši pomoću polistirenskog filma, koji se od strane proizvodjača isporučuje 

uz uredjaj? 

6. Da li se pod traženim referencama podrazumevaju reference dostavljene od strane korisnika, za 

uredjaje koji su predmet ove javne nabavke ili ili za sve uredjaje prodate u navedenom periodu koji 

su iste ili slične namene kao ponudjeni uredjaji (laboratorijski uredjaji iz oblasti spektroskopije)? 

Odgovori na postavljena pitanja: 

1. Ponudom moraju biti obuhvaćena oba tražena uredjaja. Nismo u mogućnosti da predmetnu javnu 

nabavku oblikujemo po partijama, jer je nabavka laboratorijske opreme u Planu nabavki 

Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture - Beograd za 2014. godinu, planirana kao 

otvoreni postupak, bez oblikovanja po partijama.  

2. Dokazi tehničkih karakteristika (katalozi, brošure...) mogu biti u originalnoj formi na engleskom 

jeziku. Sertifikati servisera, takođe, treba da budu originalni i nije potreban prevod na srpski jezik. 

Prevod nа srpski jezik odnosi se na obrasce iz konkursne dokumentacije i na uputstva. 

3.-5. Ponuđeni instrumenti treba da odgovaraju traženim karakteristikama iz konkursne 

dokumentacije. 

6. Pod traženim referencama se porazumevaju reference koje se odnose na uredjaje koji su predmet 

ove javne nabavke, dakle na FTIR spektrometre i prenosne XRF spektrometre, a ne na ostale 

instrumente. 



II  Подносилац захтева је LABENA д.о.о. Београд 

Подносилац је поставио следеће питање: 

1. Да ли се може понудити апарат који има мањи напон катодне цеви, али већу снагу исте, а 

да се при томе ништа не мењају карактеристике мерења и границе детекције уређаја које су 

наведене у конкурсној документацији? 

Одговор на постављено питање: 

Све тражене карактеристике треба да буду у складу са техничком спецификацијом која је 

дата у конкурсној документацији. 

 

III Подносилац захтева је ANALYSIS д.о.о. Београд, Ул. Гандијева бр. 76а 

Подносилац је поставио следеће питање: 

1. U vezi dokazivanja ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke  

JN br. 6-OP/2014 -  Opreme za fizičko - hemijsku laboratoriju Repubičkog  

zavoda za zaštitu spomenika kulture - Beograd, da li Ponudjači, koji su upisani u Registar 

ponudjača  

koji  vodi Agencija za privredne registre Srbije, ne moraju da dostave sledeće dokaze iz Čl. 75  

Zakona o JN,  pod tačkom: 
1.      da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 

2.      da on i njegov zakonski zastupnik nije osudjivan za neko od krivičnih dela kao  

član organizovane kriminalne grupe, da nije osudjivan za krivična dela protiv privrede, 

krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja i davanja mita, krivično delo prevare; 

3.      da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja  

odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda; 

4.      da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike 

Srbije  

već umesto napred navedenih dokaza dostavljaju kopiju Rešenja o upisu u registar ponudjača i 

Izjavu na memorandumu firme sa internet stranicom na kojoj su napred navedeni podaci dostupni.  

 

 

Одговор на постављено питање: 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.То 

морају навести у својој понуди. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен  

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 


