Брпј: 020-30-27/7
Датум: 06.11.2017. гпдине
Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1
у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – Пптрпшни материјал за
лабпратприје редни брпј набавке: ОППМЛ 27/17
Наручилац је дана 02.11.2017. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип
Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку
дпбара – Пптрпшни материјал за лабпратприје, редни брпј набавке: ОППМЛ 27/17, у пквиру кпјих
су тражена ппјашоеоа.
Moлим зa дoдaтним инфoрмaциjaмa или пojaшоeоимa кoнкурснe дoкумeнтaциje зa
JН:OППMЛ 27/17- Пoтрoшни мaтeриjaл зa лaбoрaтoриja зa слeдeћe aртиклe:
Стaвкa бр.2:
96-well cell imaging plate-кoja фoрмa je пoтрeбнa?
Стaвкa бр.21:
Пaпир клoбучни 30g- кoje димeнзиje су пoтрeбнe и кoликo g ili kg?
Стaвкa бр.24:
Syringe filter 0,45µm- кojи прeчник и кojи мaтeриjaл je пoтрeбaн?
Стaвкe бр.43,44,45 и 46:
Moлим Вaс дa прeцизирaтe кojи спoљaшои, a кojи унутрaшои прeчник црeвa je пoтрeбaн.
Стaвкe бр.58,59,60,61
У дoкумeнтaциjи, jeдиницa мeрe je кoм, дa ли je грeшкa у дoкумeнтaциjи и дa ли je
пoтрeбнo пoнудити пaкoвaоe?
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку
сачинила је дана 06.11.2017. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:
Стaвкa бр.2:
96-well cell imaging plate-кoja фoрмa je пoтрeбнa?
Oдгoвoр: Пптребна је F фoрмa.
Стaвкa бр.21:
Пaпир клoбучни 30g- кoje димeнзиje су пoтрeбнe и кoликo g ili kg?
Oдгoвoр: Папир је 30 грамски, димензије листа су 100x70, jeдиницa мeрe je кoмaд.
Стaвкa бр.24:
Syringe filter 0,45µm- кojи прeчник и кojи мaтeриjaл je пoтрeбaн?
Oдгoвoр: Пречник је 25mm, материјал најлпн.
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Стaвкe бр.43,44,45 и 46:
Moлим Вaс дa прeцизирaтe кojи спoљaшои, a кojи унутрaшои прeчник црeвa je пoтрeбaн?
Oдгoвoр:Ставка 43. унутрашои пречник је 6mm, дебљина зида 2 mm.
Ставка 44. унутрашои пречник је 8 mm, дебљина зида 2 mm.
Ставка 45. унутрашои пречник је 10 mm, дебљина зида 2 mm.
Ставка 46. унутрашои пречник је 12 mm, дебљина зида 2,5 mm.
Стaвкe бр.58,59,60,61
У дoкумeнтaциjи, jeдиницa мeрe je кoм, дa ли je грeшкa у дoкумeнтaциjи и дa ли je
пoтрeбнo пoнудити пaкoвaоe?
Oдгoвoр: Пoтрeбнo je пoнудити пaкoвaоe oд 1/1000 кoмaдa.
Наручилац ће изменити кпнкурсну дпкументацију и прпдужити рпк за ппднпшеое ппнуда.
Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца.
Чланпви кпмисије за јавну набавку:
Име и презиме

Пптпис

дпц др Марија Радпјкпвић, члан кпмисије
Немаоа Мартинпвић, члан кпмисије
Ивана Трифунпвић Тпрпвић, члан кпмисије
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