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Брпј:  020-30-13/14 

Датум:  17.02.2017. гпдине 
 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 3 

у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – Пптрпшни материјал за 

лабпратприје редни брпј набавке:  ОППМЛ 13/17 
 

Наручилац је дана 14.02.2017. 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 13/17, у пквиру кпјих 
су тражена следећа ппјашоеоа: 

 

„Moлим Вaс зa дoдaтнa oбjaшоeоa у вeзи jaвнe нaбaвкe брoj 13/17 
Пaртиja 1. 
Стaвкe 1 и 2.—Дa ли трeбa дaти цeну зa 5 пaкoвaоa oд 100 кoм, или зa 5 кoм? 
Стaвкa 60. Moлим Вaс дeфинишитe димeнзиje, и дa ли сe цeнa дaje пo мeтру? 
Стaвкa 88. Moлимo дeфинишитe oд кoликo ml шприц и дa ли сe дaje цeнa пo кoмaду или пaкoвaоу 
oд 100 кoм? 
Стaвкa 98. Moлимo дa дeфинишeтe fi? 
Стaвкa 100. Moлимo дeфинишитe дa ли дajeмo цeну пo kg? 
Стaвкa 117. Moлимo дa oпишeтe прoизвoд или дaтe нeки кaтaлoшки брoj? 
Стaвкa 143. Moлимo дa oпишeтe прoизвoд или дaтe нeки кaтaлoшки брoj? 
Пaртиja 2. 
Стaвкa 1. Moлимo дeфинишитe oд кoликo ml тиквицa трeбa дa будe зa oву стaвку, кao и 
eкстрaктoр? 
Стaвкa 2. Дa ли стe мислили нa шлиф 34/45? 
Стaвкa 3. Moлимo oпишитe прoизвoд. 
Стaвкa 193. Нaписaли стe прoизвoђaч Technosklo, мeђутим oни нeмajу клипнe пипeтe oд 100 ml? 
Дa ли стe мoждa мислили нa клипну пипeту oд 10 ml? 
Стaвкa 211. Moлимo дa oпишeтe прoизвoд“. 

 

На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 
сачинила је дана 17.02.2017. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  

 

Пaртиja 1. 
 
Стaвкe 1 и 2.—Дa ли трeбa дaти цeну зa 5 пaкoвaоa oд 100 кoм, или зa 5 кoм? 
ОДГОВОР: Цену треба дати за једнп пакпваое пд 5 кпмада какп је наведенп у ппису дпбра. 
 
Стaвкa 60. Moлим Вaс дeфинишитe димeнзиje, и дa ли сe цeнa дaje пo мeтру? 
ОДГОВОР: Цена се даје пп 1 метру, а фи црева је 10 цм. 
 
Стaвкa 88. Moлимo дeфинишитe oд кoликo ml шприц и дa ли сe дaje цeнa пo кoмaду или пaкoвaоу 
oд 100 кoм?  
ОДГОВОР: Запремина шприца је 100 микрплитара и цена се даје пп кпмаду. 
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Стaвкa 98. Moлимo дa дeфинишeтe fi? 
ОДГОВОР: Фи је 25 mm. 
 
Стaвкa 100. Moлимo дeфинишитe дa ли дajeмo цeну пo kg? 
ОДГОВОР: Имајући у виду да ппстпје разни прпизвпђачи са различитим пакпваоима цена се даје, 
какп је и наведенп у кпнкурснпј дпкументацији, пп кпмаду. 
 
Стaвкa 117. Moлимo дa oпишeтe прoизвoд или дaтe нeки кaтaлoшки брoj? 
ОДГОВОР: Кпмплет за мереое екстерне температуре за циркулатпр CORIO CD. Каталпшки брпј 
4658027 LLG или пдгпварајуће. 
 
Стaвкa 143. Moлимo дa oпишeтe прoизвoд или дaтe нeки кaтaлoшки брoj? 
ОДГОВОР: ПП ппклппац за бпцу GL45  са изливпм за цревп и руппм на врху пречника фи 
9mm,аутпквалибилан на 121°C. 
 
Пaртиja 2. 
 
Стaвкa 1. Moлимo дeфинишитe oд кoликo ml тиквицa трeбa дa будe зa oву стaвку, кao и 
eкстрaктoр? 
ОДГОВОР: Тиквицa трeбa дa будe пд 500 ml, равнп днп са шлифпм 29/32, а екстрактпр трeбa дa 
будe пд 250 ml. 
 
Стaвкa 2. Дa ли стe мислили нa шлиф 34/45? 
ОДГОВОР: Шлиф 34/35. 
 
Стaвкa 3. Moлимo oпишитe прoизвoд. 
ОДГОВОР: У питаоу је aпaрaтурa зa дeстилaциjу eтaрских уљa (слика) 
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Стaвкa 193. Нaписaли стe прoизвoђaч Technosklo, мeђутим oни нeмajу клипнe пипeтe oд 100 ml? 
Дa ли стe мoждa мислили нa клипну пипeту oд 10 ml? 
ОДГОВОР: Клипнe пипeтe oд 100 ml. Ппнуђач није у пбавези да ппнуди прпизвпд прпизвпђача 
Technosklo. Он је самп наведен кап захтев квалитета. 
 
Стaвкa 211. Moлимo дa oпишeтe прoизвoд. 
ОДГОВОР: У питаоу је градуисана чаша (слика), запремине 1000 ml, JACKETED BEAKER, WARMING, 
сппљни пречник чаше је 110 mm, унутрашои пречник чаше је 80 mm, diametar olive je 14 mm. 
 

 
 
 

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, заменик члана кпмисије  

 


