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Додатно појашњење конкурсне документације 

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

 

На адресу наручиоца 16.07.2020г. стигао је захтев за појашњење конкурсне 

документације који гласи: 

 

 

Питање:  
Како се одређени обрасци и документа достављају збирно за све партије молим Вас за потврду да 

је прихватљиво понуду за нпр 2 партије спаковати у једну фасциклу, у једну коверту са 

навођењем за коју се партију даје понуда.  

Одговор: Општу документацију можете спаковати у посебну коверу са назнаком „Општа 

документација“ или уз једну партију, а сваку партију спаковати у посебну коверту. Није 

потребно паковати општу документацију за сваку коверту посебно. 

 

Партија: 3 

 
Stavka 4 – da li može da se ponudi dispenzer 5-60mL? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

Stavka 6 – da li može da se ponudi dispenzer 0.25-2.5mL? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

Stavka 8 – da li može da se ponudi dispenzer 2.5-30mL? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

Stavka 9 – da li moze da se ponudi automatska pipeta 10-100ul, cija je podela 1.0ul? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

Stavka 10 – da li moze da se ponudi automatska pipeta 500-5000uL, čija je podela 50uL? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

Stavka 11 – da li može da se ponudi automatska propipeta, za pipetiranje zapremine 1-100mL? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

Stavka 18 – s obzirom da niko od renomiranih proizvođača nema tečni mikrošpric LTN sa karakteristikama 

koje ste trazili, da li moze da se ponudi mikrospric N, 10ul, 26s/51mm/pst2 with cemmented needle? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 
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Stavka 19 - s obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca nema gasni mikrospric sa karakteristikama koje 

ste trazili, da li moze da se ponudi gasni mikrolitarski spric N,25ul,  22s/51/2? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

Stavka 20 – da li može da se ponudi magnetna mešalica dimenzija 184x184mm, temp. ambijentalne do 550C, 

brzine obrtaja 1500rpm? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

Stavka 21, s obzirom da niko od renomiranih proizvođača nema magnet dimenzija 5x1.5cm, da li mogu da se 

ponude magneti 50x20mm? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

Stavka 22, s obzirom da niko od renomiranih proizvođača nema magnet dimenzija 1.5 x 0.5 cm, da li mogu da 

se ponude magneti 15 x 4.5mm? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

Stavka 23, s obzirom da niko od renomiranih proizvođača nema magnet dimenzija 2.5 x 0.5 cm, da li mogu da 

se ponude magneti 25 x 0.6mm? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

Stavka 28, da li moze da se ponudi termoetar digitalni ubodni -40/+200C? 
Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

Stavka 32 – da li ste mislili na kivete fi 42/300mm, cija je zapremina 250mL? 

Odgovor: Da, prihvatljive su. Prihvatljive sve kivete kompatibilne sa uređajem GERHARD VAPODEST 30. 

 

 

Партија: 16 

Stavke 1, 2, 3, 4 su indikatori za kontrolu procesa sterilizacije, te kao takvi predstavljaju jednu celinu 

i nisu srodni sa ostale četiri stavke. 

Zato Vas molimo da stavke 1, 2, 3, 4 izdvojite u posebnu partiju i time omogućite princip 

konkurentnosti većeg broja ponuđača. 
 

Одговор: Вашу примедбу сматрамо неоснованом, јер су партије формиране према намени и својству 

добара (у случају партије 16. сва добра имају намену у контроли и обезбеђивању адекватних услова 

рада опреме). Сходно томе документација се неће мењати.  

 

 

Партија 17 
 

Stavka 3 – Molimo Vas za odgovor da li je prihvatljivo da se ponude kese 19x38 1/500, cija je zapremina 

2041ml, obzirom da su to kese koje su vam ranijih  godina isporucivane? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 
 

Stavka 5 – da li ste mislili na sterilne kese koje sadrze velike polietilenske sterilne rukavice, 25ml puferovane 

peptonske vode i specijalni sundjer? Da li mogu da se ponude 4 pakovanja od po 25 komada? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 
Stavka 7 – da li može da se ponudi špric boca na kojoj piše destilovana voda? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 
 

Stavka 16 – da li može da se ponudi laboratorijska kašika - špatula PS,dužine 180mm? 

Odgovor: Ne, nije prihvatljivo, potrebno je da obostrano budu kašike. 
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Партија 21 

 
U partiji 21, isti artikal se traži  u stavkama 14 i 26. Da li je došlo do greške ili se traži ukupno 4 

komada? 

Odgovor: Došlo je do tehničke greške, odnosno dupliranja stavki,  potrebno je ponuditi QC 3074-500mL 

HARDNES/TSS, 500 mL – 2 komada od 500mL a NE 4 komada od 500mL 

 
U partiji 21, da li može za stavku 21 da se ponudi Standard aromatic VOC MIX 3 

2000mg/L,1ml,ampula,cat.No. DRE-YA08020300ME? 

Odgovor: Da, prihvatljivo je. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

ЈН ВД-I/2020 


