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Набавка број ЈНМВ 11/2019 - СТАКЛА, ХЕМИКАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ 

 
 
 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 
 
 

 

 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, а за јавну набавку добара број ЈНМВ 11/2019 - 
Стакла, хемикалије, подлоге и пвц петри плоче, наручилац у року предвиђеном за подношење 
понуда даје додатна појашњења на постављена питања од стране потенцијалних понуђача: 
 
Питања потенцијалног понуђача 1: 

PARTIJA 1 

1. stavka 27 – navedite duzinu tucka koji vam je potreban, i da li treba da bude glaziran ili neglaziran 

2. stavka 29- da li se moze ponuditi vegeglas 50x35 mm? 

3. stavka 30 – molim da navedete dimenzije kvarcne kivete: duzina, sirina, visina, zapremina. Ili 

navedite proizvodjaca ciju ste oznaku naveli u dokuмentaciji UV J100-Q 10 mm 

4. stavka 36 –da li mislite na boce sa staklenim cepom, siroko grlo (prahovke) ili na boce sa navojem, 

plavi cep/ 

5. stavke 37 i 38 – da li mislite na aluminijumske ili gumene zapusace za epruvete? 

 
Одговори: 
 
Одговор 1. Ставака 27 – Дужина тучка треба да износи 150 мм и треба бити глазиран. 

Одговор 2. Ставка 29 – Да, може се понудити „vegeglas 50x35 mm“. 

Одговор 3.       Ставка 30 -  димензије кварцне кивете су 10x10x50 мм. 

Одговор 4. Да, мисли се на боце са стакленим чепом, широко грло (праховке).        
Одговор 5. Мисли се на алуминијумске запушаче за епрувете. 

 
Питања потенцијалног понуђача 2: 

PARTIJA 1 
 

- stavke 1-9, 16, 22: određene laboratorijske posude (erlenmajeri, čaše, levci, boce) se ne proizvode s 
naznačenom klasom te Vas molimo da iz konkursne dokumentacije uklonite zahtev za specifikacijom - ''A 
klasa'' 
- stavka 27: potrebno bliže definisati specifikacije artikla ''porcelanski tučak za avan'' - dimenzije, glaziran ili 
neglaziran? 
- stavka 35: pojasniti -  svetla ili tamna lab. boca? 
- stavka 36: pojasniti – svetla ili tamna boca za uzorkovanje, sa navojnim plavim čepom GL 45? 
- stavke 37-38: pojasniti da li se traže plastični, gumeni ili metalni zatvarači 
  

PARTIJA 4 
-navesti promer Petri ploča 
  
SVE PARTIJE 
Da li je obavezno priložiti tehničke specifikacije/list iz kataloga za svaki artikal posebno pri podnošenju 
ponude? 
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Одговори: 
 

6. Ставке 1-9, 16, 22; Све лабораторијске посуде су у ''A класи'' осим Winkler боцa.  
7. Ставка 27 – Већ одговорено, дужина тучка треба да износи 150 мм и треба бити глазиран. 

8. Ставка 35 – Светла лаб. боца са плавим чепом. 

9. Ставка 36 – Већ одговорено, светла прах боца, широко грло, са шлифованим чепом. 

10. Ставке 37-38 – Већ одговорено, траже се метални (алуминијумски) затварачи. 

 
ПАРТИЈА 4 
 

11. Петри плоча је димензија Φ90 мм. 
 

СВЕ ПАРТИЈЕ 
 

За све партије потрбно је приложити „техничке спецификације / лист из каталога“.  
 

_______ . _______ 
 

 

 Наручилац ће питања и одговоре у вези конкурсне документације објавити на: порталу 
јавних набаки и 

 интернет страници наручиоца. 
 
 
У Зајечару, 

Дана: 26.07.2019. 

 
       
        

                                                                                     Комисија за јавне набавкe  

                                                                                       Синиша Радовановић 
 


