Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд
СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке мале вредности број 3-18/2015-2
Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку мале вредности број 3-18/2015-2 (Образована
Решењем број 3-18/2015-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са
припремањем понуде oд 02. и 03.12.2015. године.
Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем
понуде за јавну набавку лабораторијског потрошног материјала, број 3-18/2015-2, у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15),
достављамо вам одговор.
Питање 1:
Поштовани, молим Вас за одговоре на питања везана за Партију 1:
Ставка 7-Да ли је потребно понудити балон округло или равно дно и који шлиф је у питању?
Одговор 1:
Потребно је понудити обло дно NS 29/32.
Питање 2:
За ставке 8, 9, 64-70, 72-83 и 86-89 тражен је квалитрет Tуpe I, Class A Borosilicate. С обзиром на то
да је боросиликатно стакло 3.3 типа Simaх и Duran истог хемијског састава као и Tуpe I, Class A
Borosilicate, да ли је одговарајуће понудити производе израђене од висококвалитетног
боросиликатног стакла 3.3 типа Simaх и Duran?
Одговор 2:
Наручиоц ће у овом делу исправити спецификацију, потребно је понудити посуђе Class A.
Питање 3:
Ставка 9-Да ли је потребно понудити бирету са тефлонском или стакленом славином?
Одговор 3:
Потребно је понудити бирету са тефлонском славином.
Питање 4:
Ставка 23- Није познато да постоје тражене чаше од 2мл. Молим Вас да наведете назив произвођача
или каталошки број или да одговорите на питање да ли је одговаајуће понудити чаше NF од 5мл?
Одговор 4:
У питању је штампарска грешка, наручиоц ће у овом делу исправити спецификацију.
Питање 5:
Ставка 32-Молим Вас, наведите димензије епрувета, да ли су хемијске или бакто, са чепом или без
чепа или кат.бр. и произвођача!
Одговор 5:
Наручиоц ће у овом делу допунити и исправити спецификацију, потребна димензија је 14х100мм
без чепа, количина 100 ком
Питање 6:
Ставка 33-Да ли је одговарајуће понудити стаклене епрувете 16х160мм са алуминијумским
капицама?
Одговор 6:
Прихватљиво је понудити епрувете 16х160мм без чепа. Наручиоц ће у овом делу исправити
спецификацију.
Питање 7:
Ставка 35- Да ли је потребно понудити бакто или хемијске епрувете?
Одговор 7:
1

Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд
Потребно је понудити бакто епрувете.
Питање 8:
Ставка 36-Молим Вас, наведите димензије епрувета, да ли су хемијске или бакто, са чепом или без
чепа или кат.бр. и произвођача!
Одговор 8:
Наручиоц ће у овом делу допунити и исправити спецификацију, потребна димензија је 14х130мм
без чепа, количина 100 ком
Питање 9:
Ставка 43-Да ли је одговарајуће понудити Ерленмајер 25мл шлиф 19/26?
Одговор 9:
Прихватљиво је понудити Ерленмајер 25мл ШГ шлиф 29/26.
Питање 10:
Ставка 100-Да ли је одговарајуће понудити термометар од -10С до +200С?
Одговор 10:
Наручиоц остаје при својим захтевима описаним у конкурсној документацији.
Питање 11:
Поштовани, молим Вас за одговоре на питања везана за Партију 1:
Да ли је одговарајуће понудити производе израђене од Боросиликатног стакла 3.3 за ставке 10, 11,
15, 34, 37, 38, 39 и 41, као и за ставке за које је тражено да буду Type I, Class A Borosilicate?
Одговор 11:
За ставке 10, 11, 15, 34, 37, 38, 39 и 41 потребно је понудити стакло које задовољава следеће захтеве и то:
Хемијски састав стакла (Composition):
DURAN® Glass has the following approximate composition (weight %)
SiO2 B2O3 Na2O & K2O Al2O3
81 % 13 % 4 % 2 %

Хемијска отпорност (Chemical resistance):
Due to the almost inert properties of DURAN® Glass, interactions do not occur.
An Ion exchange between medium and glass can be excluded.
Water resistance (ISO 719:1985) class 1
Acid resistance (DIN 12116:2001-03) class 1
Acid resistance (ISO 1776:1985-10) class 1
Base resistance (ISO 695:1991) class 2

Питање 12:
Ставка 47-Молим Вас наведите назив произвођача или каталошки број за филтер боцу пошто отвор
грла код филтер боце од 1000мл износи 45мм, а код боце од 500мл је отвор 35мм.
Одговор 12:
Прихватљиво је понудити гуч боцу од 1000мл отвор 45мм.
Питање 13:
Ставка 56- Да ли је одоговарајуће понудити левак кратка цев, промера 35 или 40мм?
Одговор 13:
Прихватљиво је понудити лавак промера 40мм.
Питање 14:
Поштовани, молим Вас за одговоре на питања везана за Партију 1:
Ставка 51-Да ли је одоговарајуће понудити левак кратка цев фи 55?
Одговор 14:
Наручиоц остаје при својим захтевима описаним у конкурсној документацији.
Питање 15:
Ставка 52-Да ли је одоговарајуће понудити левак кратка цев фи 35 или 45?
Одговор 15:
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Наручиоц остаје при својим захтевима описаним у конкурсној документацији.
Питање 16:
Ставка 55-Да ли је одоговарајуће понудити тражени левак фи 65мм?
Одговор 16:
Није прихватљиво. У опису се брише „(величина пора 2мм)“ и наручиоц ће у овом делу исправити
спецификацију.
Питање 17:
Ставка 57-Да ли је одоговарајуће понудити левак за брзу филтрацију фи 75мм?
Одговор 17:
Није прихватљиво. У опису се брише „(за брзу филтрацију)“ и наручиоц ће у овом делу исправити
спецификацију.
Питање 18:
Партија 1 ставка 23-траже се чаше 2мл-обзиром да не постоје тако мале, да ли сте мислили на 2Л
(2000мл)?
Одговор 18:
У питању је штампарска грешка, наручиоц ће у овом делу исправити спецификацију.
Питање 19:
Поштовани, молим Вас за одговоре на питања везана за Партију 1:
Ставка 95-Да ли је одговарајуће понудити реагенс боцу 100мл, шлиф 14/23?
Одговор 19:
Прихватљиво је понудити реагенс боцу 100мл светлу шлиф 14/15.
Питање 20:
Ставка 97-Да ли је одговарајуће понудити реагенс боцу 100мл, шлиф 29/22?
Одговор 20:
Прихватљиво је понудити реагенс боцу 100мл тамна шлиф 29/22.
Питање 21:
Партија 1. ставке у којима је захтев да артикли буду квалитета”TYPE I class A borosilicate”. Обзиром
да се TYPE I односи на ASTM стандард (америцки), обицно је стакло по ISO стандарду, молим
одговор да ли је прихватљиво понудити наведене ставке које испуњавају услов класа А,
боросиликатно стакло, ISO стандард?
Одговор 21:
Наручиоц ће у овом делу исправити спецификацију, потребно је понудити посуђе Class A.
Питање 22:
Партија 1, ставка 32 – молим димензију.
Одговор 22:
Потребна димензија је 14х100мм без чепа.
Питање 23:
Партија 1, ставка 33 – да ли запушач треба да буде стаклени.
Одговор 23:
Прихватљиво је понудити епрувете 16х160мм без чепа.
У складу са датим одговорима наручиоц ће исправити спецификацију конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку 3-18/2015-2
Објавити:
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/ и
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs.
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