РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
Завод за јавно здравље Панчево
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Додатно појашњење конкурсне документације
за јавну набавку бр. ВД-III/2019 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
На адресу наручиоца 29.05.2019г. стигао је захтев за појашњење конкурсне
документације који гласи:
PARTIJA 7
1. stavke 9 i 10 – da li se moze ponuditi sa PP zatvaracem?
Odgovor:Mogu se ponuditi menzure sa PP zatvaračem.
2. Stavka 10 – da li se moze ponuditi sa slifom 14/23?
Odgovor:Mogu se ponuditi menzure sa šlifom 14/13.
3. Stavke 11-15 da li se mogu ponuditi sa PP cepom?
Odgovor:Mogu se ponuditi odmerne tikvice sa PP zatvaračem.
4. Stavka 16 – molim odgovor za trazenu tacnost 0,01 – da li mislite na ml ili %? Da li se moze
ponuditi bireta sa preciznoscu 0,2%?
Obzirom da nije u pitanju staklo, kao ostale stavke, da li se moze prebaciti u neku drugu
partiju?
Odgovor:Mogu se ponuditi birete sa preciznošću 0,2%. Ne, stavka se ne može prebaciti u
drugu partiju.
5. Stavka 17 - da li se moze ponuditi boca sa navojem i plavim cepom, Simax?
Odgovor:Mogu se ponuditi boce sa navojem i plavim čepom. (Simax).
6. Stavka 18 – da li se mogu ponuditi od soda-lime stakla, jer se graduisane pipete obicno ne
prave od borsilikatnog stakla?
Odgovor: Mogu se ponuditi pipette od soda-lime stakla.
7. stavka 23– nije standardna dimenzija bakto epruveta. da li se moze ponuditi 10x120 ili
10x140 mm?
Odgovor: Mogu se ponuditi epruvete 10x140mm. Prihvatljivo je.
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8. Stavka 38– da li se moze ponuditi kvarcni tigl precnika 60 mm, visine 80 mm, zapremine 125
ml? Ukoliko ne moze, navedite kataloski broj ili proizvodjaca zahtevanih kvarcnih solja
Odgovor: Ne može se ponuditi navedeni kvarcni tigl. Proizvođač traženih kvarcnih šolja nam
nije poznat, niti je označen istima.
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