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3-2/2016-8 
01.02.2016.г. 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА 
у поступку јавне набавке мале вредности број 3-2/2016-2 

 

Предмет: Одговор бр. 1 Комисије за јавну набавку мале вредности број 3-2/2016-2 (Образована 
Решењем број 3-2/2016-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде oд 28. и 29.01.2016. године. 
Поводом приспелих Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем 
понуде за јавну набавку лабораторијског потрошног материјала, број 3-2/2016-2, у складу са 
чзланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), 
достављамо вам одговоре. 
Питање 1: 
Партија 1. За ставке у Партији 1 где се захтева Duran staklo, молим одговор да ли прихватљиво 
понудити стакло састава: 
SiO2 ..............80,6 
B2O3..............13,0 
Na2O+K2O..... 4,0 
Al2O3...............2,4 
Детаљни састав стакла у прилогу. 
Одговор 1: 
Наручиоц остаје при својим захтевима описаним у конкурсној документацији. Садржај SiO2 је нижи 
од траженог а Al2O3 је виши од захтеваног, такође понуђено стакло не задовољава захтев у погледу 
хемијске отпорности на киселине, нема DIN 12116:2001-03. 
Питање 2: 
Поштовани, 
Молимо додатно појашњење за ЈНМВ 3-2/2016. 
Молимо да се из партије број 2 издвоји ставка 16 јер по ЗЈН ово добро није по генерици сродно са 
осталим производима. Такође на овај начин фаворизује се одређени понуђач чиме се повређује 
начело једнакости. Предлажемо да ову ставку издвојите у посебну партију и тако омогућите свим 
понуђачима равноправан положај. 
Питање 2: Шта подразумевате под копчама хируршким? 
Одговор 2: 
За партију 2, ставка 16, наручиоц ће кориговати спецификацију Партије 2, иако је при изради 
техничке спецификације водио рачуна да сви заинтересовани понуђачи могу понудити тражено 
добро или одговарајуће, односно на адресу наручиоца до сада није пристигао ниједан захтев за 
изећем истог. 
За партију 2, ставка 13 прихватљиво је понудити Копче хируршке 14мм (нauptner clips мeas 14mm, 
stainless steel). 
Питање 3: 
Поштовани, молим Вас за одговоре на питања везана за партију 1: 
Ставка 9: Да ли је у питању стаклена или тефлонска славина? 
Ставка 23: Није познато да постоји стаклена лабораторијска чаша од 2мл да ли је у питању грешка и 
да ли је одговарајуће понудити чашу од 5мл? 
Ставка 32: Молим Вас, наведите димензије тражених епрувета, да ли је одговарајуће понудити 
епрувету димензија 14x100мм, без чепа? 
Ставка 33: Који чеп је у питању, да ли је одговарајуће понудити епрувете са алуминијумском капицом?  
Ставка 35: Да ли је одговарајуће понудити бакто епрувету димензија 16x160? 
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Ставка 36: Молим Вас наведите димензије тражених епрувета! 
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 35мм, или наведите да ли је 
одговарајуће понудити филтер боцу од 1000мл, грло фи 45мм? 
Ставка 51: Да ли је одговарајуће понудити стаклени левак за филтрацију, кратка цев фи 60мм? 
Ставка 55: Да ли је одговарајуће понудити стаклени левак по Buchneru, капацитета 200мл, фи 65мм, 
порозности G2? 
Ставка 56: Да ли је прихватљиво понудити стаклени левак фи 40мм? 
Ставка 57: Да ли је одговарајуће понудити левак за брзу филтрацију фи 75мм? 
Ставка 59: Да ли је одговарајуће понудити левак за одвајање по Squibbu са тефлонском славином, 
250мл, шлиф 29/32? 
Ставка 61: Да ли је одговарајуће понудити левак кратка цев фи 50-60мм? 
Ставка 84: Да ли је одговарајуће понудити Петри шољу стаклену 100x20мм? 
Ставка 95: Да ли је одговарајуће понудити Реагенс боцу светлу 100мл, шлиф 14/23? 
Ставка 96: Да ли је одговарајуће понудити Реагенс боцу 50мл са плавим чепом или Реагенс боцу 
50мл са шлифом 14/15? 
Ставка 97: Да ли је потребно понудити светлу или тамну  Реагенс боцу 100мл са шлифом 29/22? 
Ставка 106: Да ли је одговарајуће понудити 150ul Vial insert ulled pt glass 100/1, Agilent (5183-2089)? 
Одговор 3: 
Ставка 9: Прихватљиво је понудити тефлонску славину. 
Ставка 23: Прихватљиво је понудити 25мл. 
Ставка 32: Прихватљиво је понудити епрувету стаклену 2мл 14х100мм без чепа. 
Ставка 33: Прихватљиво је понудити епрувету димензија 16х160мм без чепа. 
Ставка 35: Прихватљиво је понудити бакто епрувету димензија 16х160мм. 
Ставка 36: Прихватљиво је понудити стаклену епрувету 5мл димензија 14х130мм без чепа. 
Ставка 47: Прихватљиво је понудити Гуч боцу 1000мл отвор 45мм. 
Ставка 51: Прихватљиво је понудити Левак стаклени-кратка цев Ø 60мм. 
Ставка 55: Наручиоц остаје при својим захтевима описаним у конкурсној документацији. 
Ставка 56: Прихватљиво је понудити Левак за бирету Ø 40мм. 
Ставка 57: Прихватљиво је понудити Левак стаклени за брзо филтрирање наборани Ø 75мм. 
Ставка 59: Прихватљиво је понудити Левак за одвајање 250мл (тефлонска славина) шлиф 29/32. 
Ставка 61: Прихватљиво је понудити Левак квалитативан кратка цев Ø 40мм. 
Ставка 84: Прихватљиво је понудити Петри шољу стаклену (без преграде) 100х15мм.  
Ставка 95: Прихватљиво је понудити Реагенс боцу 100мл светлу шлиф 14/15. 
Ставка 96: Прихватљиво је понудити Реагенс боцу 50мл светлу шлиф 14/15. 
Ставка 97: Прихватљиво је понудити Реагенс боцу тамну 100мл шлиф 29/22. 
Ставка 106: Прихватљиво је понудити 150ul Vial insert ulled pt glass 100/1. 
Питање 4: 
Ставка 9: Да ли славина треба да буде стаклена или тефлон? 
Ставка 23: Захтевана чаша 2мл-да ли треба да буде 25мл? 
Ставка 32: Молим да наведете димензију епрувете од 2мл? 
Ставка 33: Да ли се може понудити алуминијумски чеп?  
Ставка 36: Молим Вас наведите димензије епрувете од 5мл? 
Ставка 47: Да ли се може понудити Гуч боца са отвором 45мм? 
Ставка 61: Да ли мислите на левак кратка цев? 
Ставка 64: Да ли се цилиндар ниска форма може понудити Б класа, обзиром да је за ниску форму то 
уобичајено? 
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Ставка 95: Реагенс боце уско грло 100мл имају шлиф 14/23, а широко грло 29/22, захтевани шлиф 
19/26 је ван стандарда. Молим одговор да ли се може понудити један од два наведена шлифа? 
Ставка 97: Боца за чврсте супставнце-прах боца има шлиф 29/22, не може имати отвор 40мм. Да ли 
треба да буде светла или тамна? 
Одговор 4: 
Ставка 9: Прихватљиво је понудити тефлонску славину. 
Ставка 23: Прихватљиво је понудити 25мл. 
Ставка 32: Прихватљиво је понудити епрувету стаклену 2мл 14х100мм без чепа. 
Ставка 33: Прихватљиво је понудити епрувету димензија 16х160мм без чепа. 
Ставка 36: Прихватљиво је понудити стаклену епрувету 5мл димензија 14х130мм без чепа. 
Ставка 47: Прихватљиво је понудити Гуч боцу 1000мл отвор 45мм. 
Ставка 61: Прихватљиво је понудити Левак квалитативан кратка цев Ø 40мм. 
Ставка 64: Прихватљиво је понудити Мензура НФ 100мл „Class B“. 
Ставка 95: Прихватљиво је понудити Реагенс боцу 100мл светлу шлиф 14/15. 
Ставка 97: Прихватљиво је понудити Реагенс боцу тамну 100мл шлиф 29/22. 
 
У складу са датим одговорима наручиоц ће исправити спецификацију конкурсне документације.  
 
 

Комисија  
за јавну набавку 3-2/2016-2 

 
Објавити: 
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/ и  
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs. 


