
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

Завод за јавно здравље Панчево 

Пастерова 2, 26000 Панчево 
 

Тел.Фаx. +381 13 322 965      Директор тел. +381 13 318 713         е-маил: info@zjzpa.org.rs            ПИБ 102002701 

 

 

Наш знак:01-412/23-2020 

Датум: 22.07.2020 

Ваш знак: 

 

 

 

Додатно појашњење конкурсне документације 

за јавну набавку бр. ВД-I/2020  ЛАБОРАТОРИЈСКИ  МАТЕРИЈАЛ 

 

На адресу наручиоца 22.07.2020г. стигао је захтев за појашњење конкурсне 

документације који гласи: 

 

 

Партија: 1 

- stavka 2 – U okviru tehnickih karakteristika zahtevana je cistoca ≥99,0% i Fe≤0,2. Da li nam 

mozete reci kataloski broj hemikalije koju ste do sada koristili? 

Одговор: Zahtevana tehnička karakteristika u specifikaciji je Fe≤1mg/kg a ne 0,2 tako da je potrebno 

ponuditi hemikaliju tih karakteristika. 

 

- stavka 30 – U okviru tehnickih specifikacija naveli ste sledece: puris≥99,0 sadrzaj amonijaka 

(NH4)≤0,004. Da li se vrednost 0,004 odnosi na procente? 

Одговор: Da, odnosi se na procenat. Napomena: potrebno je ponuditi kalijum-natrijum tartarat sa četiri 

molekula vode. (tehnička greška odnosno propust u tenderskoj/tehničkoj specifikaciji). 

 

- stavka 31 – U okviru tehničkih karakteristika zahtevana je cistoca 99-102%, obzirom da niko od 

renomiranih proizvodjaca nema zahtevanu cistocu, da li je prihvatljivo ponuditi cistocu 98,5-102%? 

Одговор: Да, прихватљиво је. 

 

- stavka 38 – U okviru tehničkih karakteristika zahtevan sadržaj aktivnog hlora je 12-15%, obzirom 

da niko od renomiranih proizvođača nema trazeni opseg u traženom pakovanju, da li je prihvatljivo 

ponuditi u opsegu 10-15%? 

Одговор: Да, прихватљиво је. 

 

- stavka 58 – Da li je prihvatljivo ponuditi selenske tablete u trazenom pakovanju sa specifikacijom 

3,5g K2SO4 + 0,0035g Se? 

Одговор: Да, прихватљиво је. 

 

 

Партија: 20 

Stavka 1 – da li moze da se ponudi syringe filteri cije je pakovanje 100 komada? 

Одговор: Да, прихватљиво је. 

 

Stavka 6 – da li moze da se ponudi kvalitativni filter papir, 70 g/m², cije su dimenzije 580x580mm? 

Одговор: Да, прихватљиво је. 
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Партија: 21 

Ovom prilikom bih zamolila za pojašnjenje načina popunjavanja tabele partije 21. Nakon odgovora 

da je potrebno ponuditi QC 3074-500ml, 500ml x 2 komada a NE 4 komada od 500ml, tom prilikom 

nije promenjena tabela u skladu sa vasim zahtevom. Da li ce doci do izmene tabele? 

 

Одговор: Не попуњавати ставку 26 јер је због техниче грашке дошло до дуплирања ставки. Табела се 

неће мењати. 
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