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ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и 

појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 11/2019 – Лабораторијска 

опрема 

 

 Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊA: 

 

Молимо Вас да: 

1. Појасните техничку документацију за партију 6 - тачка 12 у којој наводите да уређај мора  

имати могућност надоградње до Multiplex fluorescence, као и да за надоградњу у периоду од 

годину дана од куповине уређаја, продавац се обавезује на испоруку новог уређаја са траженим 

карактеристикама. Наиме, молимо за појашњење на који од та два уређаја - онај без надоградње 

или онај са надоградњом ће се примењивати гарантни рок од 24 месеца као и која је процењена 

вредност те „надоградње" тј разлике између два наведена уређаја. Процењена вредност 

надоградње је неопходна како би се испоштовало правило конкурентности и транспарентности тј. 

свим понуђачима дала једнака шанса да одлуче да ли се могу обавезати на описане  будуће радње 

које захтевате а нису дефинисане садашњим моделом уговора нити условима ове Конкурсне 

документације. Такође, молимо Вас да сачините посебан Модел Уговора за партију 6 који би 

дефинисао све захтевано. 

 

2.      На страни 21. наводите лице одговорно за потписивање „Оквирног споразума" . На страни 59. 

исто наводите „лице које има интерес за закучљење оквирног споразума", а у свим осталим 

документима наводите Уговор. Молим да дефинишете да ли ће бити потписан уговор или оквирни 

споразум и да у складу са тим појашњењем измените све обрасце. 

 

 У вези ових питања, наручилац даје следећи ОДГОВОРЕ: 

 

1. Предмет набавке у партији 6 је набавка уређаја за визуализацију, квантификацију и  

документацију протеинских гелова и мембрана, ДНК гелова и хемилуминисцентног Western blot-a 

описаних техничких карактеристика наведених на стр. 9-11 конкурсне докуменатције са 

могућношћу надоградње до multipleks флуоресценције (са 12 филтера:  6 за ексцитацију, 6 за 

емисију, 2 лед лампе: ЕПИ лед бела и ЕПИ лед близу-ИР/инфра црвено) и гарантним роком  од 

минимум 24 месеца од дана испоруке и инсталације, односно пуштања уређаја у рад. 

Уређај који је предмет ове набавке не обухвата флуоресцентни Western blot, већ само могућност 

надоградње, имајући у виду да постоји реална могућност да истраживачи у свом раду почну да 

примењују и ту методу. 

Уколико се укаже потреба за ндоградњом поменутог уређеја то ће бити предмет нове јавне 

набавке која ће имати своју процењену вредност. 

 

2. На стр. 21.и 59. омашком је наведен оквирни споразум. Након спроведеног предметног  

поступка наручилац ће са изабраним понуђачем закључити Уговор о јавној набавци, чији је модел 

дат на страни 46-51 конкурсне документације за предметну јавну набавку.   
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Имајући у виду напред наведено, обавештавамо Вас да ће измене и допуне конкурсне 

документације за предметну јавну набавку бити објављене на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца у законском року и у складу са Законом о јавним набавкама, као и 

да ће рок за подношење понуда бити продужен. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


