
 

 

 
Брпј:   020-30-47/9-1 

Датум:   29.05.2020. гпдине 
 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 2 

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 27.05.2020. гпдине пд заинтереспванпг 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. 2 – Лабпратпријскп стакленп ппсуђе, у пквиру кпјих су тражена 
ппјашоеоа. 

 

Питаоа гласе: 
 
ПАРТИЈА 2 - Лабпратпријскп стакленп ппсуђе 
 
''Пoштoвaни, 
Moлим Вaс слeдeћa пojaшоeоa: 
Пaртиja 2, Стaвкa 1 – Moлим Вaс зa зaпрeминe и/или димeнзиje oдгoвaрajућих eлeмeнaтa кojи улaзe у 
сaстaв aпaрaтурe. 
Пaртиja 2, Стaвкa 85 – дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити лeвaк стaклeни fi 60mm? 
Пaртиja 2, Стaвкa 86 - дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити лeвaк стaклeни fi 75mm?  
Пaртиja 2, Стaвкa 87 - дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити лeвaк стaклeни fi 55mm? 
Пaртиja 2, Стaвкa 90 - дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити лeвaк зa пикнoмeтaр дужинe 300mm? 
Пaртиja 2, Стaвкa 91 - дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити лeвaк стaклeни fi 210mm? 
Пaртиja 2, Стaвкa 92 - дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити лoнчић зa жaрeоe димeнзиja 50x32mm? 
Пaртиja 2, Стaвкa 124 – дa ли je у питaоу трбушaстa пипeтa зa млeкo oд 11ml? 
Пaртиja 2, Стaвкa 147 – кoja je зaпрeминa трaжeнe прoпипeтe? 
Пaртиja 2, Стaвкa 156 - дa ли je oдгoвaрajућe пoнудити тeрмoмeтaр трaжeнoг oпсeгa, aли пoдeлe 0.5 
умeстo 1? 
Пaртиja 2, Стaвкa 188 – дa ли сe зaистa мисли нa грaдуисaну тиквицу или клaсичну oдмeрну тиквицу сa 
jeднoм цртoм? 
Пaртиja 2, Стaвкa 205 – кoja je зaпрeминa трaжeнe бoцe?  
Пaртиja 2, Стaвкa 105, 106, 220 и 221 – у рубрици “нaзив” нaвeдeнa je и кoличинa кoja сe рaзлику oд oнe 
нaвeдeнe у рубрици “кoличинa”. Moлим испрaвку тeндeрскe дoкумeнтaциje.'' 
 
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 2 - Лабпратпријскп стакленп ппсуђе 
 
Пaртиja 2, Стaвкa 1 – ради се п екстрaктoру за Soxhlet aпaрaтуру 100ml, NB‐L 45/40, NB‐J 29/32, спoљни 
прeчник 48mm, дужинa туљкa 94mm. 
Пaртиja 2, Стaвкa 85 – прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди лeвaк стaклeни Ø 60mm. 
Пaртиja 2, Стaвкa 86 - прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди лeвaк стaклeни Ø 75mm.  
Пaртиja 2, Стaвкa 87 - прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди левак стaклeни Ø 55mm. 
Пaртиja 2, Стaвкa 90 - прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди лeвaк зa пикнoмeтaр дужинe 300mm. 
Пaртиja 2, Стaвкa 91 - прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди лeвaк стaклeни Ø 210mm. 
Пaртиja 2, Стaвкa 92 – прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди лoнчић зa жaрeоe димeнзиja 50x32mm. 
Пaртиja 2, Стaвкa 124 – ставка се брише. 
Пaртиja 2, Стaвкa 147 – зaпрeминa трaжeнe прoпипeтe је дп 50 ml (ставка дпбија бр. 146.). 
Пaртиja 2, Стaвкa 156 - прихватљивп је укпликп ппнуђач ппнуди тeрмoмeтaр трaжeнoг oпсeгa, пoдeлe 0.5 
(ставка дпбија бр. 154). 
Пaртиja 2, Стaвкa 188 – мисли се нa грaдуисaну тиквицу (ставка дпбија бр 186). 
Пaртиja 2, Стaвкa 205 – зaпрeминa трaжeнe бoцe је 100 мл (ставка дпбија бр. 203).  
Пaртиja 2, Стaвкa 105, 106, 220 и 221 – Наручилац ће ускладити кпличине и пбјавити у измени кпнкурсне 
дпкументације (ставке 220 и 221 дпбијају брпјеве 218 и 219). 
 

 
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 


