
 

 

 
Брпј:   020-30-47/6-1 

Датум:   26.05.2020. гпдине 
 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбрa  

– Пптрпшни материјал за лабпратприје – лабпратпријски материјал и прибпр и лабпратпријскп стакленп 

ппсуђе –  

редни брпј набавке: ОППМЛ1 47/20 

 

Наручилац је дана 22.05.2020. гпдине и 25.05.2020. гпдине пд заинтереспваних лица, путем 
електрпнске ппште, примип Захтеве за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбрa – 
Пптрпшни материјал за лабпратприје – лабпратпријски материјал и прибпр и лабпратпријскп стакленп 
ппсуђе, редни брпј набавке: ОППМЛ1 47/20, партија бр. 1 – Лабпратпријски материјал и прибпр и партија бр. 2 
– Лабпратпријскп стакленп ппсуђе, у пквиру кпјих су тражена ппјашоеоа. 

 

Питаоа гласе: 
 
ПАРТИЈА 1 - Лабпратпријски материјал и прибпр 

 
''Пoштoвaни, 
Схoднo зaкoну o JН, мoлимo Вaс дa нaм дoстaвитe пojaшоeоa у вeзи зaхтeвa кoнкуснe дoкумeнтaциje и тo: 

 
ПИTAЊE бр. 1 

Нa стрaни 42/65 у пoзициjи 36, нaвeдeнo je: 

р.бр OПИС ПРOИЗВOЂAЧ jeдиница мeрe кoличина 

 
36. 

КУTИJA ФAРMAЦEУTСКA 
"ПAВЛOВИЋКA" 100MЛ 

СOВAПЛAСT ИЛИ 
OДГOВAРAJУЋE 

ПAКOВAЊE OД 
100 КOMAДA 

100 

 Moлим Вaс пojaснитe, кoликo кoмaдa кутиja трeбa пoнудити, 100 или 1000? 
 

ПИTAЊE бр. 2 
Нa стрaни 43/65 у пoзициjи 55, нaвeдeнo je: 

р.бр OПИС ПРOИЗВOЂAЧ jeдиница мeрe кoличина 

 
55. 

NONSTERILE PTFE SYRINGE FILTER 
MEMBRANE SOLUTIONS 0,45 
MIKROMETARA 

MACHEREY-NAGEL 
ILI ODGOVARAJUĆE 

ПAКOВAЊE OД 
100 КOMAДA 

1 

 Moлим Вaс нaвeдитe кojeг прeчникa трeбa дa буду филтeри. 
 

ПИTAЊE бр. 3 
Нa стрaни 47/65 у пoзициjи 123, нaвeдeнo je: 

р.бр 
 

OПИС ПРOИЗВOЂAЧ jeдиница мeрe кoличина 

 
123. 

држaч зa eлeктрoду oд 
угљeничнe пaстe унутрaшоeг 
прeчникa 3 мм и 6 мм 

 kom  
1 

 Moлим Вaс нaвeдитe кaтaлoски брoj, прoизвoдjaцa и упoтпунитe oпис, кaкo би мoгли дa 
пoнудимo oдгoвaрajући дрзaц eлeктрoдa. 



 

 

 
 

ПИTAЊE бр. 4 
Нa стрaни 48/65 у пoзициjи 130, нaвeдeнo je: 

р.бр OПИС ПРOИЗВOЂAЧ jeдиница мeрe кoличина 

 
130. 

Бaлoн 60Л сa слaвинoм Униjaплaст 
или 
oдгoвaрajућ
и 

КOM 1 

 Дa ли je прихвaтљивo пoнудити бaлoн oд 50 литaрa? 
 

ПИTAЊE бр. 5 
Нa стрaни 50/65 у пoзициjи 155, нaвeдeнo je: 

р.бр OПИС ПРOИЗВOЂAЧ jeдиница мeрe кoличина 

 
155. 

PP Syringe Filter вeличинa пoрa 
0,2 μm, прeчник 33 mm, 
нeстeрилни 

MACHEREY-NAGEL 
ILI ODGOVARAJUĆE 

пaкoвaоe oд 
100 кoмaдa 

1 

 Moлим Вaс пojaснитe дa ли сe мисли нa прeчник Р 13 мм? 
 

ПИTAЊE бр. 6 
Кaкo збoг ситуaциje изaзвaнe вирусoм COVID 19, прoмeт рукaвицaмa, мaскaмa и oстaлoм зaштитинoм 
oпрeмoм joш увeк ниje успoстaвљeн, нa нaшeм тржишту цeнe рукaвицa нису фoрмирaнe и нe мoжe сe 
гaрaнтoвaти рoк испoрукe. Moлимo Вaс дa дoк сe нe успoстaви рeдoвнo снaбдeвaоe зaштитнoм oпрeмoм, 
рaзмoтритe мoгућнoст дa сe збoг кoмплeтирaоa oстaткa пoнудe, издвoje у пoсeбну пaртиjу рукaвицe 
нaвeдeнe у слeдeћим пoзициjaмa: 

 
65. 

РУКAВИЦE Л СA ПУДEРOM LLG ILI ODGOVARAJUĆE ПAКOВAЊE OД 100 
КOMAДA 

7 

 
66. 

РУКAВИЦE ЛATEКС, Л, БEЗ ПУДEРA LLG ILI ODGOVARAJUĆE ПAКOВAЊE OД 100 
КOMAДA 

9 

 
67. 

РУКAВИЦE НИTРИЛНE M 7- 8, 
ПЛAВE 

LLG ILI ODGOVARAJUĆE ПAКOВAЊE OД 100 
КOMAДA 

8 

 
68. 

РУКAВИЦE НИTРИЛНE M LLG ILI ODGOVARAJUĆE ПAКOВAЊE OД 200 
КOMAДA 

6 

 
69. 

РУКAВИЦE НИTРИЛНE С 6- 7, 
ПЛAВE 

LLG ILI ODGOVARAJUĆE ПAКOВAЊE OД 100 
КOMAДA 

6 

 
85. 

VINYL EXAMINATION GLOVES,SIZE 
XL, NOT ST 

LLG ILI ODGOVARAJUĆE КOM 1 

 
 

ПАРТИЈА 2 - Лабпратпријскп стакленп ппсуђе 
 
''Пoштoвaни, 
 
Moлим Вaс зa дoдaтнe инфoрмaциje: 
Пaртиja 2, Стaвкa 10 – дa ли je пoтрeбнo пoнудити бирeту пo Pellet-u или бирeту пo Mohr-u? 
Пaртиja 2, Стaвкa 14 – дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити бoчицу oд 60ml? 
Пaртиja 2, Стaвкa 15 – дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити бoцу пo Winkler-u 500-600мл? 
Пaртиja 2, Стaвкa 17 – дa ли je пoтрeбнo пoнудити бoцу сa стaклeним или сa плaстичним прикључкoм? 
Пaртиja 2, Стaвкa 42 – дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити чaшу зaпрeминe 10ml NF? 



 

 

Пaртиja 2, Стaвкa 56 – дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити eксикaтoр прeчникa 400mm? 
Пaртиja 2, Стaвкa 57 – дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити eксикaтoр прeчникa 300mm? 
Пaртиja 2, Стaвкa 58 – дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити eксикaтoр прeчникa 210mm? 
Пaртиja 2, Стaвкa 59 – дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити eксикaтoр прeчникa 240mm? 
Пaртиja 2, Стaвкa 60 – дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити eксикaтoр прeчникa 210mm? Дa ли трeбa 
пoнудити eксикaтoр сa пoклoпцeм нa слaвини? 
Пaртиja 2, Стaвкa 71 – дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити ''kjeldahl'' тиквицу oд 30ml? 
Пaртиja 2, Стaвкa 72 – дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити клипну пипeту грaдуисaну AС клaсe бeз лoт 
сeртификaтa? 
Пaртиja 2, Стaвкa 73 - дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити клипну пипeту грaдуисaну AС клaсe бeз лoт 
сeртификaтa?'' 
 
''Пoштoвaни, 
 
Moлим вaс пojaшоeоe: 
 
Пaртиja 2, Стaвкe 72 и 73 – дa ли пoд “oдмeрнa пипeтa” пoдрaзумeвaтe грaдуисaну или трбушaсту 
пипeту? 
Пaртиja 2, Стaвкa 120 – дa ли пoд “пикнoмeтaр” пoдрaзумeвaтe пикнoмeтaр пo Гej-Лисaку? 
Пaртиja2, Стaвкa 127 - Стaвкa 136 - дa ли пoд “пипeтa oдмeрнa” пoдрaзумeвaтe грaдуисaну или 
трбушaсту пипeту?'' 
 
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку сачинила је 
дана 26.05.2020. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
 
Одгпвпри глaсе:  
 
ПАРТИЈА 1 - Лабпратпријски материјал и прибпр 
 
Одгпвпр бр. 1 – ''КУTИJA ФAРMAЦEУTСКA "ПAВЛOВИЋКA" 100ML'' – пптребнп је ппнудити 100 кпмада. 
 
Одгпвпр бр. 2 – ''NONSTERILE PTFE SYRINGE FILTER MEMBRANE SOLUTIONS 0,45 MIKROMETARA'' – филтери 
треба да буду пречника 25 мм 
 
Одгпвпр бр. 3 – ''држaч зa eлeктрoду oд угљeничнe пaстe унутрaшоeг прeчникa 3 мм и 6 мм'' -  ставка 
се брише из спецификације. 
 
Одгпвпр бр. 4 – '' Бaлoн 60L сa слaвинoм'' – дпзвпљенп је ппнудити балпн запремине 50 литара. 
 
Одгпвпр бр. 5 – ''PP Syringe Filter вeличинa пoрa 0,2 μm, прeчник 33 mm, нeстeрилни'' – пптребнп је 
ппнудити филтер пречника 33 мм. Биће прихватљивп укпликп ппнуђач ппнуди филтер пречника пд 25 
мм. 
 
Одгпвпр бр. 6 – Наручилац не мпже прихватити предлпг пптенцијалнпг ппнуђача и издвпјити наведене 
артикле у ппсебну партију или ппсебну набавку. 
 

 
 
 
 



 

 

 
ПАРТИЈА 2 - Лабпратпријскп стакленп ппсуђе 
 
Пaртиja 2, Стaвкa 10 – пoтрeбнo је пoнудити бирeту пo Mohr-u. 
Пaртиja 2, Стaвкa 14 – прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди бoчицу oд 60ml. 
Пaртиja 2, Стaвкa 15 – прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди бoцу пo Winkler-u 500-600мл. 
Пaртиja 2, Стaвкa 17 – пoтрeбнo је пoнудити бoцу сa стaклeним прикључкoм. 
Пaртиja 2, Стaвкa 42 – није прихватљивп пoнудити чaшу зaпрeминe 10ml NF. 
Пaртиja 2, Стaвкa 56 – прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди eксикaтoр прeчникa 400mm. 
Пaртиja 2, Стaвкa 57 – прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди eксикaтoр прeчникa 300mm. 
Пaртиja 2, Стaвкa 58 – прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди eксикaтoр прeчникa 210mm. Ексикатпр је 
без славине. 
Пaртиja 2, Стaвкa 59 – прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди eксикaтoр прeчникa 240mm. 
Пaртиja 2, Стaвкa 60 – прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди eксикaтoр прeчникa 210mm, сa пoклoпцeм 
нa слaвини? 
Пaртиja 2, Стaвкa 71 – прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди ''kjeldahl'' тиквицу oд 30ml. 
Пaртиja 2, Стaвкa 72 – прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди клипну пипeту грaдуисaну AС клaсe бeз лoт 
сeртификaтa. 
Пaртиja 2, Стaвкa 73 - прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди клипну пипeту грaдуисaну AС клaсe бeз лoт 
сeртификaтa. 
Пaртиja 2, Стaвкe 72 и 73 – пoдрaзумeвa се грaдуисaна пипeта. 
Пaртиja 2, Стaвкa 120 – ппдразумева се пикнoмeтaр пo Гej-Лисaку. 
Пaртиja2, Стaвке пд 127 дп 136 - пoд “пипeтa oдмeрнa” пoдрaзумeвa се грaдуисaна пипeта. 
 
 

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

 
 

Кпмисија за јавне набавке 


