
 

  

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
Технички ремонтни завод 

НХ "Ђурђе Димитријевић–Ђура“ 
Број 1160-10 

  16.4.2019. године 
К Р А Г У Ј Е В А Ц 

 

  
Чувати до краја 2029. године    
Функција 30/51 
Датум: 15.4.2019. године 
Обрађивач: Дарко Милошевић  

  

                  
 
Одговори у вези постављених питања  
у  поступку јавне набавке мале вредности 
услуге метролошког потврђивања 
оверавања и еталонирања, 6/19, 

  Објављује.-  
  
 
I) Потенцијални понуђач „Мернокор“ ДОО, са седиштем на адреси Ратарски пут 10б 
11080 Београд поставио је наручиоцу следећа питања: 
 
1. Понуђач је истакао да је у тачки 6 конкурсне документације на страни 4/53 и у обрасцу 
1, за сваку партију наведено да је тражена опција понуде 60 дана од дана отварања понуде, 
док је у тачки 2.17. конкурсне документације на страни 8/53 наведено да се тражи да 
важење понуде буде најмање 90 дана од дана отварања понуда, те је сходно томе поставио 
питање да ли је важност понуде 60 или 90 дана? 

2. У тачки 2.11 на страни 7/53, за Партију 16-Манометри, тражи се метролошко 
потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности. Манометри се 
еталонирају у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025/2017 или 
17025:2006. Постављено питање је да ли се за Партију 16 манометри тражи еталонирање у 
акредитованој лабораторији по SRPS ISO/IEC 17025? 

3. У тачки 2.18, страна 8/53 пише да се понуда може доставити за више партија, али тако 
да се може оцењивати за сваку партију посебно. Да ли се понуде за више партија могу 
доставити у истој коверти (уз навођење на коверти које партије се нуде), с обзиром да су 
прилози о испуњености услова за све партије исти? 

4. У тачки 2.19, страна 8/53 конкурсне документације тражи се да финансијско средство 
обезбеђења за добро извршење уговореног посла буде достављено уз понуду. У члану 6 
модела уговора на страни 51/53 пише да се средство финансијског обезбеђења доставља 
приликом потписивања уговора, те понуђач поставља питање када се доставља средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

 

 

 



 

  

 

 

5.  У тачки 2.25, страна 10/53 конкурсне документације тражи се као обавезан услов 
решење Дирекције за мере и драгоцене метале, док се у обрасцу 3 на страни 3/39 под 
тачком 5 да се потврди и приложи решење дирекције за мере и драгоцене метале уз 
напомену да се ради о обавезном услову. Понуђач наводи да су лабораторије за 
еталонирање акредитоване код Акредитационог тела Србије и не поседују решење 
Дирекције, те сходно томе поставља питање да ли се за потребе подношења понуда од 
стране лабораторије за еталонирање може додати Копија важећег сертификата о 
акредитацији лабораторије за стандард SRPS/ISO/IEC 17025, издат од стране 
Акредитационог тела Србије са одговарајућим обимом акредитације или слична 
дефиниција? 

6. За партију 16 на страни 26/53 је назначено да се метролошко потврђивање врши у 
метролошкој лабораторији система одбране. Да ли треба да пише да се еталонирање врши 
у лабораторији за еталонирање акредитованој према SRPS/ISO/IEC 17025? 

7. За партије 16 и 18 на странама 26 и 29/53 назначено је да је место извршења 
лабораторија извршиоца. Да ли наручилац доставља мерила у лабораторију извршиоца? 

8. За партију 18 на страни 28/53 прва ставка гласи „Термометар са течношћу разлагање, 
нерастворљиви контактни, 96-103 ̊ С. Да ли се може дефинисати о каквом се термометру 
ради, пошто се изрази разлагање и нерастворљиви уобичајено не користе за описивање 
термометра, да ли се мисли на термометар пуњен течношћу? 

9. За партију 18 на страни 29/53 рок верификације је дефинисан до 15.4.2019. годне. Да ли 
може да се дефинише други рок верификације, обзиром да је отварање понуда касније од 
дефинисаног рока? 

Одговори на постављена питања од стране наручиоца ТРЗ Крагујевац: 

1. Важност понуде је 90 дана, ради се о техничкој грешци, из којих разлога се на страни 4 
у тачки 6 мења конкурсна документација тако да уместо „опција понуде је најмање 60 
дана од дана отварања понуда“ треба да стоји „опција понуде је најмање 90 дана од дана 
отварања понуда“.  

2. ТРЗ Крагујевац као установа која функционише у склопу система МО и ВС у обавези је 
да у складу са одредбама члана 39 Правилника о метролошкој делатности („Службени 
војни лист“ број 19/18) за мерну опрему коју је могуће прегледати у метролошкој 
лабораторији система одбране првенствено користи услугу тих лабораторија, тако да за 
Партију 16 и остале партије за које се захтева услуга Метролошког потврђивања у 
лабораторији система одбране, еталонирање по SRPS ISO/IEC 17025 није опција. 

3. Понуде за више партија се могу доставити у истој коверти уз навођење за које партије је 
достављена понуда и попуњавање обрасца за сваку партију за коју се понуда доставља. 

4.На страни 8 конкурсне документације стоји да је понуђач чија понуда буде оцењена као 
најповољнија дужан да достави финансијско средство обезбеђења, те се сходно томе 
финансијско средство обезбеђења доставља приликом закључења уговора имајући у виду 
да ће се уговор закључити са понуђачем чија је понуда оцењена као најповољнија. 

 



 

  

5. За лабораторије које су акредитоване од стране АТС се не прилаже решење Дирекције 
за мере и драгоцене метале, већ се може приложити копија важећег сертификата о 
акредитацији лабораторије по SRPS ISO IEC 17025, тако да се на страни 9 у члану 2.24 
тачка 4 поред „Решења Дирекције мере и драгоцене метале као доказ испуњености услова 
за предметних услуга додаје и сертификат о акредитацији лабораторије по SRPS ISO IEC 
17028 од стране АТС. 

6. Одговор на питање под бројем 6 је не, већ треба да пише управо да се метролошко 
потврђивање врши у метролошким лабораторијама система МО и ВС. 

7. Да, наручилац доставља  мерила у лабораторију извршиоца. 

8.У питању су стаклени термометри испуњени течношћу, најмањи подеок 0,1.̊ 

9. Рок верификације биће дефинисан уговором закљученим са понуђачем чија је понуда 
оцењена као најповољнија. 

II) Потенцијални понуђач Промедиа ДОО са седиштем на адреси Краља Петра I 114, 
Кикинда, замолио је да наведе спецификације односно произвођаче и моделе за све 
пипете и бирте у партији 6 и 7, како би као понуђачи доставили одговарајућу и 
упоредиву понуду. 

Одговор наручиоца: 

Партија 6:  

1) Пипета мерна за течност једноканална, Socorex, Acura 826x, 100-1000 µl, ∆Vrez 
= 1µ푙 − 3	комада 

2) Пипета мерна за течност, једноканална, 20-200 µl, LLG, Labware, ∆Vrez = 1µ푙 −
3	комада 

Партија 7: 

1) Бирета мерна за течност, ISO LAB, Germany 0,01-50 µl -3 комада 
2) Дигитална бирета Vitlab-Germany , ,01-50 µl -2 комада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

6. ОПЦИЈА ПОНУДЕ 
Опција понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда. 
 
 
2.24. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ (ЧЛАН 75.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) 
Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко 
лице ако: 
1) је регистровано код надлежног органа, односно уписано у одговарајући регистар; 
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као чланови 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, и 
кривично дело преваре,  
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,  
4)Решење Дирекције за мере и драгоцене метале или сертификат о акредитацији 
лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 као доказ испуњености услова за извршење 
предметних услуга.  
 

Сходно члану 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 
68/15) наручилац продужава рок за достављање понуда, тако да је уместо првобитно 
одређеног рока за 18.4.2019. године, нови рок за достављање понуда одређен за 22.4.2019. 
године, до 12 часова. 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Рок за достављање понуда је 22.4.2019. године до 12,00 часова, у складу са чланом 95. 
ЗЈН (,,Службени гласник РС'' 124/12, 14/15 и 68/2015). 
Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство наручиоца пристигла и оверена 
заводним печатом наручиоца закључно са даном 22.4.2019. године, до  12.00 часова, по 
локалном времену. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на 
адресу наручиоца:  Технички ремонтни Завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 
Крагујевац са назнаком : „ ПОНУДА - ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ     –  НАБАВКА 
УСЛУГЕ „Метролошког потврђивања, оверавања и еталонирања“     (ПРИЛОГ П/1 
конкурсне документације). 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у деловодство  
наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са 22.4.2019. године до 
12,00  часова  по локалном времену. 
Отварање понуда је јавно. Отварању понуда приступиће се одмах након истека рока за 
подношење понуда, дана 22.4.2019. године, са почетком у 12:15 часова по локалном 
времену. Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, дужни су да 
комисији пре почетка отварања понуда предају пуномоћје (овлашћење) за учешће у 
поступку отварања понуда. 
 
Питања, одговори и измена конкурсне докумeнтације саставни су део конкурсне 
документације. 
ДМ 

                                                                                              ДИРЕКТОР 
 потпуковник  
 сц Расим Цириковић, дипл.инж. 
  


