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У складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача које су постављена 
дана 03.02.2015. и 06.02.2015. године, а везано за појашњења конкурсне документације, 
Комисија за јавну набавку бр. 11/2014-2 даје следеће одговоре: 
Питање:  
• “У оквиру партије 15 позиција 6-наведена референтна култура не одговара АТСС броју. У АТСС 
колекцији под наведеним бројем 12868 налази се Enterobacter sakazakli. Уколико је потробан 
Helicobacter pуlori доступан је једино НСТС 11637 (еквивалент АТСС 43504). Молимо вас да 
ревидирате позицију 6.” 

Одговор:  
• Да, треба понудити Helicobacter pуlori. 
Питање:  
• “Моје питање се односи на партију 20, ставка 15, Brom (Br2) 50гр, стоји да је паковање литар, а 
количина 1. Произвођач Centrohem има ову ставку као што је назначено 50гр али прорачунато на 
зуапремину то је 17мл. Из тога произилази да је потребно 59 комада, а цена једног паковања од 
50гр/17мл је око 1190,00 рсд. Да ли је по среди грешка јер би економска цена само ову ставку била 
око 70.210,00рсд?“ 

Одговор:  
• Јединица мере (ЈМ) за артикал Brom (Br2) 50гр је пак. 

Питање:  
“Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде а у складу са захтевима 
Ваше тендерске документације за набавку број 11/2014-2, одговорите на следећа питања. 
У партији 2, ставка 13, захтеван је barijum nitrat, паковања 500. Да ли је одговарајуће понудити 500г 
поменуте соли? Уколико није, нагласите величину паковања коју је потребно понудити. 
У партији 2, ставка 38, захтеван је holesterol п.а. квалитета. Обзиром да произвођачи не декларишу 
тражену хемикалију као п.а. да ли је одговарајуће понудити holesterol чистоће >=94%? 
У партији 2, ставка 53, захтевана је mravlja kiselina 0,1%. Да ли је одговарајуће понудити раствор 
мравље киселине у води? Уколико није, назначите у којем растварачу је одговарајуће понудити 
мрављу киселину. 
У партији 2, ставке 107 и 108 triton x, назначили сте величине паковања 500г. Обзиром да је 
хемикалија течна, да ли је одговарајуће понудити паковања од 500мл“.  

Одговор:  
• За сва питања у вези партије 2 одговор је “Да” . 
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