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Брпј: 020-1693/6 

Датум: 24.11.2016. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1 

у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара - Аббепв рефрактпметар са пратећпм 

ппремпм за пдређиваое индекса рефракције прпизвпда нафте пп метпди АСТМ Д 1218-02,  

редни брпј набавке: ЈНМВ 35/16 

 

Наручилац је дана 21.11.2016. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип 
Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку 
дпбара – Аббепв рефрактпметар са пратећпм ппремпм за пдређиваое индекса рефракције 
прпизвпда нафте пп метпди АСТМ Д 1218-02, редни брпј набавке: ЈНМВ 35/16, у пквиру кпјих су 
тражена следећа ппјашоеоа: 
 
ПИTAОE: Вeзaнo зa jaвну нaбaвку мaлe врeднoсти зa нaбaвку дoбaрa Aббeoв рeфрaктoмeтaр сa 
прaтeћoм oпрeмoм зa oдрeђивaоe индeксa рeфрaкциje прoизвoдa нaфтe пo мeтoди AСTM 1218-02 
мoлимo Вaс зa пojaшоeоe тeхничкe спeцификaциje урeђaja: 
Зaхтeвaли стe: Телескoпски систем са 2X увећаоем Систем за oчитаваое са 30X увећаоем  
Moлим Вaс зa пojaшоeоe дa ли сe oви систeми oднoсe нa рeфрaктoмeтaр кao и зa штa су 
нaмeоeни. Нaвeли стe и oдвиjaч, мoлимo Вaс зa пojaшоeоe зa штa сe кoристи. Oбзирoм дa нe 
пoсeдуjeмo мeтoду кojу стe нaвeли, дa ли je дoвoљнo пoнудити рeфрaктoмeтaр зaхтeвaних 
кaрaктeристикa и циркулaтoр нaвeдeних кaрaктeристикa (уз услoв дa сe мoгу пoвeзaти)? Moлимo 
Вaс зa инфoрмaциjу o Вaшeм узoрку (штa жeлитe дa мeритe, нa кojoj тeмпeрaтури, прирoдa 
узoркa,...) кaкo бисмo мoгли дa пoнудимo aдeквaтaн мoдeл. 
 
OДГOВOР: Телескппски систем са 2X увећаоем и систем за пчитаваое са 30X увећаоем пднпсе се 
на  Аббепв рефрактпметар и намеоени су за анализираое индекса рефракције прпизвпда нафте. 
Пдвијач је стандардни деп пратеће ппреме пваквпг типа Аббепв-пг рефрактпметра. Укпликп 
пoнуђени рeфрaктoмeтaр и циркулaтoр имају тражене карактеристике и пмпгућавају пдређиваое 
индекса рефракције прпизвпда нафте према стандарднпј мeтoди AСTM 1218-02 сматраће се 
пдгпварајућим. Штп се тиче прирпде узпрака кпји ће се испитивати јпш једнпм наппмиоемп да се 
ради п прпизвпдима нафте чији ће се индекс рефракције пдређивати на температури пд +25 дп 
150°C. 
 

Пвп 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 

 


