
 

 

 
Брпј:   020-30-57/9-1 

Датум:   18.06.2020. гпдине 
 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 3 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбрa  

- HPLC КОЛОНА С18 - за пптребе Прпјекта Фпнда за инпваципну делатнпст -  
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ОПЛЦ 57/20 

 

Наручилац је дана 17.06.2020. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем електрпнске ппште, 
примип Захтеве за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбрa – HPLC Кплпна С18- за 
пптребе Прпјекта Фпнда за инпваципну делатнпст, редни брпј набавке: ОПЛЦ 57/20, у пквиру кпјих су 
тражена ппјашоеоа. 

 

Питаое гласи: 
 

''Пoштoвaни, 

 
Moлимo Вaс зa пojaшоeоe: 

Кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм зa JН OПЛЦ 57/20 трaжeнa je Vydac 201TP, a у Вaшeм oдгoвoру 

брoj 020‐30‐57/6‐1 , пoмиоeтe дa je у питaоу Luna кoлoнa зa кojу je вeличинa пoрe 100Å, a кoja je прeдмeт 

Вaшe нaбaвкe брoj OПЛЦ 58/20. 

Дa ли je у питaоу грeшкa у Вaшeм oдгoвoру? 
Мплимп Вас за пптврду кпја величина ппра Вам је пптребна за набавку бр. ОПЛЦ 57/20?'' 
 
 

На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку сачинила је 
дана 18.06.2020. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
Одгпвпр глaси:  
 

Заинтереспвани ппнуђач је у праву – наручилац је направип грешку у пдгпвпру бр. 020-30-57/6-1 
кпји је пбјављен 09.06.2020. гпдине.  

Дпдатне инфпрмације и ппјашоеоа кпја су тада дата, стављају се ван снаге. 
 
Одгпвпр гласи: биће прихватљивп укпликп ппнуђач ппнуди ХПЛЦ кплпну са карактеристикама: 
 
Hazardous material   No 
Method   HPLC, analytical 
Brand   NUCLEODUR 
Base material   NUCLEODUR - high purity silica 
Phase   NUCLEODUR 300-5 C18 ec 
USP listing   L1 
Surface chemistry  Medium density monomeric octadecyl (C18, ODS) wide-pore 

modification  
Mode   Reversed phase (RP) 



 

 

Type   EC HPLC column (analytical) 
Hardware   Stainless steel 
Column length   250 mm 
Column inner diameter   4.6 mm 
Particle type   Fully porous particles (FPP) 
Particle shape   Spherical 
Particle size   5 µm 
Eluent in HPLC column   Acetonitrile – water 
Recommended application(s)  300 Å phase for proteins and peptides, Reversed phase, RP 

applications HPLC Endcapped Yes 
Carbon content   4.0 % 
pH stability   1.0–9.0 
Pore size   300 Å 
Specific surface according to BET 100 m²/g Pore volume 0.9 mL/g 
Temperature stability (max)   60 °C 
 

 Величина ппра кпја ће бити прихватљива изнпси 300 Å 
 
 

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 


