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Питање 1. 
Молим појашњење на јавну набавку ЈН 115/2020 
УПОЗОРАВАМО Вас да сте према Закону о јавним набавкама дужни да обезбедите 
конкурентност при било којој јавној набавци. На основу Вашег одговора од 3.7.2020. године на 
наше питање од 30.6.2020. године, питање и одговор су у наставку: 
Питање 1. 
Да ли ћете прихватити уређај који има вертикални положај бакље? 
Само један произвођач/понуђач на тржишту користи уређај са хоризонталним положајем бакље. 
Одговор 1: 
Код „TWIN INTERFACE”  (“DUAL WIEW”) опције посматрања плазме, много бољи положај 
бакље/плазме (такорећи идеалан) је хоризонтални, чиме се избегава појава додатних рефлексионих 
површина, насталих  у случају вертикалног положаја плазме. Начин на који се савладава овакав 
настали проблем доводи до слабљења сигнала, а самим тим и мање осетљивости инструмента. С 
обзиром на то да желимо да осетљивост буде што боља, остајемо при дефинисаном захтеву. 
Ви фаворизујете искљуциво ICP/OES -ове произвођача Spectro Amatec који имају свог законског 
заступника на територији Србије фирму Хемолаб д.о.о. из Београда, јер су њихови ICP/OES  
уређаји једини који поседују хоризонтални положај бакље. Сви остали произвођачи који генерално 
покривају 97% светског тржита ICP/OES  уређаја а то су Аgilent Technology, Thermo Scientific, 
PerkinElmer, Shimadzu и Horiba поседују ICP/OES  уређаје који имају вертикални положај бакље. 
Молимо Вас да измените ово и обезбедите конкурентност у овој јавној набавци јер положај бакље 
зависи од техничког решења произвођача и не утиче на резултате анализе и у потпуности испуњава 
све захтеве анализе геолошких узорка, као и других комплексних матрикса који се анализирају 
помоћу ICP/OES -а. Наведено образложење нема реалну комерцијалну или техничку оправданост, 
већ искључиво служи да се фаворизује само један добављач који може да одговори на овај захтев. 

Одговор 1: 
Предметном јавном набавком, хемијска лабораторија Геолошког завода Србије жели да обезбеди 
инструмент са  карактеристикама које задовољавају њене  потребе, а односе се на хемијске анализе  
природних узорака. Захваљујући дугогодишњој аналитичкој пракси, познато нам је која група 
елемената је од посебног интереса, каква је природна расподела елемената који се налазе у 
узорцима, са колико варијетета у облику и садржају, односно природној заступљености. Такође 
нам је позната процедура којом се долази до репрезентативних резултата и које карактеристике 
треба да има аналитички инструмент ма којој техници припадао. У том смислу, колики део 
тржишта који произвођач покрива, није наш приоритетан критеријум, али смо, водећи се Законом о 
јавним набавкама, свакако обезбедили конкурентност и испоштовали једно од начела Закона о 



јавним набвкама. Наша стручна комисија је током истраживања карактеристика ICP/OES  
инструмента са двоструким посматрањем плазме (аксијално-радијално), које би одговарале нашим 
потребама дошла до закључка да је хоризонталан положај бакље најбоље решење. То се посебно 
односи на веома ниске детекционе лимите елемената, који су и нама потребни, посебно у анализи 
природних подземних  вода, као и одређених врста стена. У радовима које смо пронашли уочене су 
велике предности система са хоризонталним положајем бакље. Такође смо испитивањем тржишта 
утврдили  да су готово сви произвођачи имали или имају неки од модела са наведеним системом, 
те свако ко има може да их понуди. Самим тим, утврдили  смо да постоје најмање две фирме које 
испуњавају овај услов, чиме смо испунили начело обезбеђивања конкуренције, а што Ви својом 
изјавом и потврђујете, наводећи да произвођачи који генерално покривају 3% светског тржита 
ICP/OES  уређаја испуњавају услове из конкурсне документације. 
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