
 

 

 
Брпј:  020-30-53/6-1-4 

Датум:  23.08.2019. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбарa – 

 Пптрпшни материјал за лабпратприје и фине хемикалије за пптребе прпјекта ''POLYBIOSKIN’’, 

редни брпј набавке: ОППЛМ 53/19 

 

Наручилац је дана 21.08.2019. гпдине и 22.08.2019. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем 
е-маила, примип Захтев за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбарa – 
Пптрпшни материјал за лабпратприје и фине хемикалије за пптребе прпјекта ''POLYBIOSKIN’’, 
редни брпј набавке: ОППЛМ 53/19 

 
Питаоa гласe: 
1. „Jaвљaм сe у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм JНMВ 4-3/2019, пaртиjoм 3 – Финe хeмикaлиje. Збoг 
висoких нaбaвних цeнa стaвки 4, 37 и 41, зaмoлилa бих дa рaзмoтритe joш jeднoм трaжeнe 
кoличинe или вeличинe пaкoвaоa.“ 
 
2. „Зaмoлилa бих зa пojaшоeоe у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм JНMВ 4-3/2019, стaвкoм 18 у oквиру 
пaртиje 3 – Финe хeмикaлиje. У нaзиву прoизвoдa je Lidokain, a cas брoj je 6108-05-0. Lidokain имa 
cas брoj 137-58-6, a cas брoj из тaбeлe укaзуje нa Lidokain хидрoхлoрид мoнoхидрaт. Нa кojу стe 
тaчнo хeмикaлиjу мислили? “ 
 
3. „Moлим Вaс зa дoдaтнa пojaшоeоa зa пaртиjу 2: 
Стaвкa 5: БOЦA ЗA КУЛTУРУ СA ЧEПOM 50X27MM-Кoja je милилитрaжa трaжeних бoцa? Дa ли  je 
чeп стaклeни или плaстични? “ 
 
4. „ Moлимo Вaс зa дoдaтнa пojaшоeоa зa пaртиjу 2: 
Стaвкe 9., 31 и 32: Дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити бaлoнe сa шлифoвимa 1x29/32;2x14/23? У 
кoликo нe oдгoвaрa мoлимo Вaс дa нaвeдeтe кaтaлoшки брoj и прoизвoђaчa зa трaжeнe бaлoнe. 
Стaвкa 20: Дa ли je прихвaтљивo пoнудити пeтри шoљe PS 90x15mm/600kom/? 
Стaвкa 25:Moлимo Вaс нaвeдитe кaтaлoшки брoj и прoизвoђaчa зa трaжeнe бoцe 10ml GL25“ 
 
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 
сачинила је дана 23.08.2019. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
Одгпвпри глaси:  
1. Прпцеоена вреднпст предметне јавне набавке је пдређена у складу са чланпм 64. став 3. 
Закпна п јавним набавкама. 
 
2.  С пбзирoм на тп дa je увoз трaжeнe хeмикaлиje стрoгo рeгулисaн прoписимa и сaмим тим 
oгрaничeн нa oдрeђeнe дoбaвљaчe, штп није у складу са чланпм 10. Закпна п јавним набавкама, 
стaвкa пoд рeдним брojeм 18 Lidokain сe бришe из Кoнкурснe дoкумeнтaциje и врши сe измeнa 
исте. 



 

 

 
3.  Пптребнп је ппнудити бпцу пд 20 мл са плaстичним чеппм (screw cap). 
 
4.  Стaвкe 9, 31 и 32: Да, прихватљивп је ппнудити и бaлoнe сa шлифoвимa 1x29/32, 2x14/23. 
     Стaвкa 20:Не, није прихватљивп ппнудити пакпваое пд 600 кпмада. 
     Ставка 25:Пoтрeбнo je пoнудити прoизвoд кaтaлoшкoг брoja 218010802 SCHOTT DURAN или 
пдгпварајући. 
 
Наручилац ће у складу са пвим дпдатним инфпрмацијама/ппјашоеоима 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. 

 
 

Кпмисија за јавне набавке 


