
 

 

 
Брпј:   020-30-31/8-1 

Датум:   28.02.2020. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку мале вреднпсти услуга  

– Сервис лабпратпријских уређаја и ппреме –  

редни брпј набавке: ЈНМВ 31/20 

 

Наручилац је дана 26.02.2020. и 27.02.2020. гпдине пд заинтереспваних лица, путем електрпнске 
ппште, примип Захтеве за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку мале вреднпсти услуга 
– Сервис лабпратпријских уређаја и ппреме, редни брпј набавке: ЈНМВ 31/20, у пквиру кпјих су 
тражена ппјашоеое. 

 
Питаоа гласе: 

1.  „Пoштoвaни, 
У вeзи jaвнe нaбaвкe зa сeрвис oпрeмe зa пaртиje 1 и 4 нису нaвeдeни прoизвoђaчи. 
Moжeтe ли ми рeћи o кojим сe прoизвoђaчимa и мoдeлимa урeђaja рaди?“.  
 

2. ''Пoштoвaни, 
шaљeм Вaм питaоa у вeзи пaртиje 2 сeрвис aутoклавa: 
 
1. дa ли je пoтрeбнo дa сe испитивaое вeнтилa сигурнoсти oбaви oд стрaнe aкрeдитoвaнe 
лaбoрaтoриje (ниje нaвeдeнo дa трeбa)? 
 
2. дa ли je пoтрeбнo дa сe eтaлoнирaоe мaнoмeтрa-вaкууммeтрa oбaви oд стрaнe 
aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje (ниje нaвeдeнo дa трeбa)? 
 
3. укoликo сe испитивaоeм - eтaлoнирaоeм утврди дa нaвeдeнa oпрeмa ниje испрaвнa дa ли  
je трeбa зaмeнити нoвoм? 
 
4. нa кojи притисaк сe испитуje кoмoрa aутoклaвa и дa ли je пoтрeбнo испитивaоe oбaвити 
у прoсуству aкрeдитoвaнoг имeнoвaнoг тeлa зa oпрeму пoд притискoм?'' 
 

На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку сачинила је 
дана 28.02.2020. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
 
Одгпвпри глaсе:  
  

1. Партија 1 - Прпизвпђач уређаја за РО је Уехнпсам, Субптица. Фређај је пзнака УТ75ВР и израђен је 
у кпмплету са ''мешанпм'' кплпнпм типа МВ0717, са уграђеним кпндуктпметрпм. 
 
Партија 4 - Прпизвпђач вакуум пумпи и пстале карактеристике уређаја следе у наставку: 
Прпизвпђач: ELEKTROKOVINA, тип T 80 A 4 



 

 

T~Mot. IP 44, Δ 220 / Y 380 V 
2,77 / 1,6 A, 0,55 kW 
cosφ 0,73,  1400 1/min, 50 Hz 
 

2. Испитиваоа вентила сигурнпсти и манпметра – вакуумметра је пптребнп да се ураде пд стране 
акредитпване куће. Пптребнп је да ппнуђач распплаже акредитпванпм лабпратпријпм или да 
има закључен угпвпр п ппслпвнп-технпчкпј сарадои са акредитпванпм лабпратпријпм. 
 
Фкпликп се ппкаже да је испитивана ппрема неисправна, замена исте биће реализпвана другим 
ппступкпм. 
 
Кпмпра аутпклава се испитује на 4 бара, испитиваое кпмпре је техничка кпнтрпла - тппла прпба. 
 

  
 
Овп се ппјашоеое кап и измена кпнкурсне дпкументације, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним 
набавкама, пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца. 

 
 

Кпмисија за јавне набавке 


