
 

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник Републике Србије», број 124/12), Институт за кукуруз «Земун 

Поље», улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у отвореном 

поступку јавне набавке услуга, број 16/14 – Еталонирања, одржавања 

и поправке лабораторијске опреме, по партијама, даје следеће 

одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Појашњење тендерске документације за Јавну набавку бр 16/14 

партија 1 – Еталонирање вага. 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

На Образцу 3-1 од ставке 1-21 поред еталонирања вага захтеван је 

сервис и поправка истих. 

Питање – да ли су предметне ваге већ у квару или претпостављате 

квар за време трајања Уговора. Ако су у квару немогуће је понудити 

цену за нешто што није било предмет стручне експертизе на лицу 

места. Ако, пак, нису у квару још је теже, готово немогуће 

претпоставити шта се може покварити и колико ће та поправка 

коштати. На самом Образцу не постоји предвиђено поље у које би 

се унела цена поправке већ постоји само колона са јединичном 

ценом. Признаћете да је економски неисплативо по Вас да плаћате 

хипотетички квар до кога може доћи у току важења Уговора. Оваква 

врста сервисних интервенција може се регулисати по потреби, ако 

до те потребе дође, Анексом уговора.  

 

ПИТАЊЕ 2: 

Ставка 22 истог Образца поред сервиса и поправке захтева „по 

потреби набавку тегова“. 

Питање – набавку којих тегова, колико тегова, које тежине и квалитета 

јер од свега наведеног наравно, зависи и понуђена цена. 

 

 ПИТАЊЕ 3: 

Известан број вага са вашег списка није могуће еталонирати већ се 

морају оверити у складу са Законом о метрологији. Оваква активност 

захтева поседовање овлашћење надлежђног министарства и ISO 

17020, а не видим да сте такве доказе тражили у тендерској 

документацији. Цена издавања Уверења о оверавању регулисана је 

Ценовником који је одобрен од стране надлежног министарства и 

додатном републичком таксом. Молио бих Вас да нам појасните у 

коју колону и на који начин да искажемо ове додатне трошкове. 

 

 



ПИТАЊЕ 4: 

Од ставке 24-40 није захтеван сервис и поправка 

Питање – да ли претпостављате да се ове ваге неће кварити следећих 

годину дана и ако ипак до тога дође на који начин ће се регулисат 

плаћање 

 

ОДГОВОР 1,2,3,4: 

Одговори на наведена питања ће се дати кроз измену конкурсне 

документације, која ће се објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страни Наручиоца.  

 

 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне 

документације. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 1 

Датум: 25.07.2014.године 


