УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: ЈН 8/2015-I
Ч а ч а к, 7. децембар 2015. године

Предмет: Одговор на постављено питање
у поступку јавне набавке добара број 8/2015-I

Сaгласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено
питање потецијалног понуђача за јавну набавку добара – НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА И
ПРИБОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВЕЖБИ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016, Комисија даје следећи
одговор који сада објављујемо:
Питање:
„ 1. Proverom smo utvrdili da su traženi artikli specifični,da nemaju ekvivalent,i da je
za proizvođača Elementar distributer za Srbiju Proanalytic-a.
Molimo Vas da gorepomenute stavke (60 i 61) izdvojite u posebnu partiju i tako
omogućite nesmetano učestvovanje većeg broja ponuđača.“
Takođe Vas molimo za dodatna pojašnjenja takođe za partiju 2-pribor za sledeće
stavke:
2 .Napravili ste grešku za stavku 1,
molim Vas da mi za stavku 1.-Levak za odvajanje 500ml precizirate da li je sa
staklenim ili ptfe čepom.
3. Stavka 19 - kapalice šlifovane za reagens boce.Obzirom da reagens boce imaju
stakleni čep brušeni, dali Vam trebaju Špric boce,bocekapalice sa pipetom,ili reagens
boce sa brušenim zapušačem? Ili neka slika…
4. Stavka 32 - Ependorf viale 2ml – Da li ste mislili na mikrotube ependorf sa
zapušečem?
5. Stavka 45 - pokrovne ljuspice – Pokrovne ljuspice postoje u sledećim dimenzijama:
18x18,20x20,22x22,24x50,24x60mm. Od dimenzija naravno zavisi i cena .Molimo Vas
da precizirate prečnik koji Vam je potreban.
6. Stavka 59 – Stabilizator napona. – Molim Vas precizirajte od koliko Vati,I a koju
namenu Vam je potreban.
7. Stavka 62 – Membranski filteri – koji prečnik Vam treba?

Одговор:
„ Партија 2 -

1) Ставке 60 и 61. се бришу.
2) Потребно је да, левак буде са стакленим чепом ( шлиф 29/32), - ставка 1.
3) Потребне су боце капалице са пипетом ( ставка 19.).
4) Да , потребне су нам микротубе епендорф са запушачем ( ставка 32).
5) Потребна је димензија 20 x 20 mm ( ставка 45).
6) Ставка 59 се брише.
7) Мембрански филтери, потребан је пречник пора 0,45µm и пречник филтера 3
cm. ( ставка 62) .

У свему осталом конкурсна документација остаје иста.
Понуђачи, приликом попуњавања Партије 2, не попуњавају ставке 59,60 и
61. и исте треба прецртати.
Заинтересовани понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом
изменом. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

За Комисију,
др Јелена Вујић

