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Додатно појашњење конкурсне документације 

за јавну набавку бр. ВД-II/2019   
 

На адресу наручиоца 26.03.2019 г. стигао је захтев за појашњење конкурсне документације 

који гласи: 

 

 

Питање 1.  

Наручилац захтева да:  

5. Да располаже потребним 

кадровским капацитетима.  

Да понуђач има минимум једног 

сервисера у Републици Србији са 

важећим сертификатом за одржавање 

опреме која се набавља, издатим од 

произвођача. Сервисер треба да 

изврши основну и апликативну обуку 

кадрова за рад на опреми. 

 

Понуђач прилаже фотокопију важећег 

сертификата – потврде, издате од стране 

произвођача понуђеног уређаја, којом  доказује да 

има обученог сервисера и фотокопију обрасца М-3а , 

М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види 

да је запослено лице пријављено на пензијско 

осигурање у тренутку објављивања позива за 

подношење понуда, за сваког запосленог 

појединачно или уколико је радно ангажован по 

другом правном основу - доставити уговор о радном 

ангажовању у  складу  са Законом о раду 

("Сл.гласникРС", бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014 и 13/2018 - одлука СУ) из којег се 

види да је запослени радно ангажован у тренутку 

објављивања позива за подношење понуда у 

предметном поступку. 

Како је у Вашем захтеву захтевано да Сервисер треба да изврши основу и апликативну обуку 

кадрова за рад на опреми.  

Да ли понуђач треба да достави обе потврде, сертификат да има завршену сервисну и 

сертификат да има завршену апликативну обуку за понуђени уређај, издате од стране 

произвођача опреме, да има минимум једног сервисера у Републици Србији? 



   

  2 

Одговор на питање бр.1: 

Понуђач треба да достави фотокопију важећег сертификата - потврде, издате од стране 

произвођача о обучености сервисера за понуђени апарат.  

Није захтевано да понуђач достави и сертификат - потврду о завршеној апликативној обуци 

издатој од стране произвођача опреме. 

 

Питање 2.  

Да ли је неопходно да је инжењер наручиоца био на обуци у тренинг центру произвођача или 

се признаје и „on-line“ обука од стране произвођача опреме?  

Одговор на питање бр.2: 

Прихвата се важећи сертификат-потврда издата од стране произвођача понуђеног уређаја. 

 

Питање 3. 

У тендерској дукументацији је захтевано: 

да је у претходне 3 године  

 ( 2016, 2017 и 2018) понуђач 

реализовао минимум 2 уговора о 

продаји истоврсних добара 

Оверена  потврда референтног купца, са јасно 

 назначеним  моделом уређаја и именом произвођача 

којом се потврђује да је понуђач реализовао уговор о 

продаји истоврсних добара предметне набавке у претходне 

3 године. 

 

Да ли понуђач подразумева под истоврсним уређајима “ICP-MS” истог произвођача или било 

који други масени спектрометар?  

 

Одговор на питање бр.3: 

Понуђач подразумева потврду референтног купца о реализацији уговора о продаји истоврсних 

добара предметне набавке, тј. „ICP-MS“ уређаја у претходне 3 године. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

ВД-II/2019  


