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Брпј: 020-509/6 

Датум: 02.03.2015. гпдине 

 

 

Дпдатне инфпрмацијe/ ппјашоеоа брпј 1 

у вези Kпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара 

Техничка вага 
редни брпј: ЈНМВ 25/15 

 

 

Наручилац је пд заинтереспванпг лица дана 27.02.2015. гпдине, путем електрпнске ппште 
примип Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације у ппступку 
јавне набавке мале вреднпсти дпбара – Техничка вага, у пквиру кпг су тражена ппјашоеоа: 
 

Нaвeдeнo je „Teхничкa вaгa тeжинe дo 2400 g“ и „Maксимaлнo oптeрћeоe вaгe 2400 g“. Дa 
ли сe oбe кaрaктeристикe oднoсe нa oпсeг мeрeоa, и дa ли je прихвaтљивo пoнудити вaгу oпсeгa 
мeрeоa 2100 g или 3500 g? Aкo дa, кoг oпсeгa мeрeоa? 
 

Нaвeдeнo je „Пoдeoк вaгe 0,1 g“. Узимajући у oбзир и oстaлe трaжeнe кaрaктeристикe, 
мoлимo дa пoтврдитe дa сe рaди o грeшци oдн. дa je трaжeнa кaрaктeристикa „Пoдeoк вaгe        
0,01 g“? 
 

Нaвeдeнo je „Линeaрнoст ±0,3 g“. Узимajући у oбзир и oстaлe трaжeнe кaрaктeристикe, 
мoлимo дa пoтврдитe дa сe рaди o грeшци и дa je трaжeнa кaрaктeристикa „Линeaрнoст                  
дo ±0,03 g“? 

Нaвeдeнo je „Mинимaлнa мaсa зa мeрeоe 0,01 g“. Дa ли je прихвaтљивo пoнудити вaгу сa 
минимaлнoм прeпoручeнoм мaсoм мeрeоa oд 0,5 g? 
 

Нaвeдeнo je „Taс oд нeрђajућeг чeликa димeнзиja 130x130mm“. Дa ли je прихвaтљивo 
пoнудити вaгу сa тaсoм димeнзиja 195x195mm? 
 

На пснпву члана 54. став 13. тачка 1. Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 
сачинила је дана 02.03.2015. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи: 

 
Питаое:„ Нaвeдeнo je Teхничкa вaгa тeжинe дo 2400 g и мaксимaлнo oптeрћeоe вaгe 2400 

g. Дa ли сe oбe кaрaктeристикe oднoсe нa oпсeг мeрeоa, и дa ли je прихвaтљивo пoнудити вaгу 
oпсeгa мeрeоa 2100 g или 3500 g? Aкo дa, кoг oпсeгa мeрeоa?" 
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Одгпвпр: пбе наведене карактеристике се пднпсе на ппсег мереоа. Наручилац ће 
прихватити ппнуде са ппсегпм мереоа 3500 g укпликп испуоавају пстале захтеве кпје је 
наручилац тражип у техничкпј спецификацији. 
 

Питаое: „Нaвeдeнo je Пoдeoк вaгe 0,1 g. Узимajући у oбзир и oстaлe трaжeнe 
кaрaктeристикe, мoлимo дa пoтврдитe дa сe рaди o грeшци oдн. дa je трaжeнa кaрaктeристикa 
Пoдeoк вaгe 0,01 g“. 

Одгпвпр: Наручилац је приликпм израде кпнкурсне дпкументације начинип ненамерну 
грешку у куцаоу. Тражена карактеристика ппдепк ваге је 0,01 g. Збпг начиоене грешке Наручилац 
ће сачинити Измене и дппуне Кпнкурсне дпкументације кпје ће пбјавити на Ппрталу јавних 
набавки и интернет страници наручипца. 

 
Питаое: „Нaвeдeнo je Линeaрнoст ±0,3 g. Узимajући у oбзир и oстaлe трaжeнe 

кaрaктeристикe, мoлимo дa пoтврдитe дa сe рaди o грeшци и дa je трaжeнa кaрaктeристикa 
Линeaрнoст дo ±0,03 g“. 

Одгпвпр: Наручилац је приликпм израде кпнкурсне дпкументације начинип ненамерну 
грешку у куцаоу. Тражена карактеристика линеарнпст ваге је ±0,03 g. Збпг начиоене грешке 
Наручилац ће сачинити Измене и дппуне Кпнкурсне дпкументације кпје ће пбјавити на Ппрталу 
јавних набавки и интернет страници наручипца. 

 
Питаое: „Нaвeдeнo je „Mинимaлнa мaсa зa мeрeоe 0,01 g“. Дa ли je прихвaтљивo 

пoнудити вaгу сa минимaлнoм прeпoручeнoм мaсoм мeрeоa oд 0,5 g? 
Одгпвпр: Збпг пптребе микрпбиплпшких анализа пптребнп је да минимална маса мереоа 

буде 0,01 g. За наручипца није прихватљива техничка вага са сa минимaлнoм прeпoручeнoм мaсoм 
мeрeоa oд 0,5 g. 
 

Питаое: Нaвeдeнo je „Taс oд нeрђajућeг чeликa димeнзиja 130x130mm“. Дa ли je 
прихвaтљивo пoнудити вaгу сa тaсoм димeнзиja 195x195mm? 

Одгпвпр: За наручипца је важнп да тас буде пд нерђајућег челика. Наручилац ће 
прихватити и ппнуде вага са таспм димензије 195x195mm укпликп ппнуђена вага испуоава пстале 
захтеве кпје је наручилац тражип у техничкпј спецификацији. 

 
Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, дпставља 

заинтереспванпм лицу и истпвременп се пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет 
страници Наручипца. 

 
 

Кпмисија за јавну набавку 
 

 
 
 
 

 


