
 

 

 
Брпј:   020-30-35/6-1 

Датум:   27.02.2020. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку мале вреднпсти услуга  

– Сервис спектрпфптпметра ''JENWAY 6300’’–  

редни брпј набавке: ЈНМВ 35/20 

 

Наручилац је дана 27.02.2020. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем електрпнске ппште, 
примип Захтев за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку мале вреднпсти услуга – 
Сервис спектрпфптпметра ''JENWAY 6300’’, редни брпј набавке: ЈНМВ 35/20, у пквиру кпг је траженп 
ппјашоеое. 

 
Питаое гласи: 
            „Ппштпвани, 
 
У   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - СЕРВИС 
СПЕКТРОФОТОМЕТРА ‘‘JENWAY 6300’’- РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 35/20, сте навели кап један 
пд неппхпдних дпкумената за учешће у тендеру и:  
'Кoпија сертификата п акредитацији са пбимпм акредитације, за лабпратприју кпја ће 
израдити извештај п кпнцентрацији честица и брзини струјаоа (укпликп ппнуђач не 
ппседује акредитпвану лабпратприју, дужан је да дпстави угпвпр п ппслпвнп-техничкпј 
сарадои са кућпм кпја у ппседу има акредитпвану лабпратприју или са сампсталнпм 
лабпратпријпм са пдгпварајућпм акредитацијпм).' 
У спецификацији за jaвну набавку, нигде не стпји 'израда извештаја п кпнцентрацији честица и 
брзини струјаоа' 
2.1. Врста, спецификација, кпличина и ппис дпбара кпја су предмет јавне набавке: 

Рeд 
бр. 

Опис услуге јединица мере кпличина 

1 2 3 4 

1. 

Сервис спектрпфптпметра ''JENWAY 6300’’ пбухвата: 

замену сијалице, 

 регулацију напајаоа, 

 генералнп чишћеое пптике, 

 генералнп чишћеое мпнпхрпматпра; 

кпмплет 1 

 
Мплим Вас за пдгпвпр, да ли уз сервис треба извршити и наведена мереоа и дпставити извештај?“.  
 
 
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку сачинила 
је дана 27.02.2020. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
 
 



 

 

Одгпвпр глaси:  
  

Није пптребнп извпдити наведена мереоа нити дпставити извештај пд стране акредитпване 
лабпратприје. Кпнкурсна дпкументација ће бити измеоена у складу са наведеним. 
 
 
Овп се ппјашоеое, кап и измена кпнкурсне дпкументације схпднп члану 63. став 3. и став 5 Закпна п 
јавним набавкама, пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца. 

 
 

Кпмисија за јавне набавке 


