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Комисија за јавну набавку                                                      Свим потенцијалним понуђачима 
 

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

 
 
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА БР. 2 

 

 
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 потенцијалних понуђача: 

 

1. Shodno vasem odgovoru da treba dostaviti izvode iz kataloga ( a to nije trazeno u dokumentaciji), da li 
se rok za dostavu ponude moze malo produziti? Ili nije obavezno dostavljati izvode iz kataloga? 
 
2. Pаrtija 1-stavka 10 – da li treba ponuditi biretu sa bocom i pumpicom ili samo biretu? 
 
3. Partija 1, stavka 30 – u odgovoru nije najasnije na koje dimenzije mislite. Koliki treba da bude opticki 
put ili zapremina i da li se moze ponuditi neki ekvivalent? 
 

4. Partija 1, stavka 30 – po oznakama J100-Q10 u dokumentaciji – dimenzije te kivete Hellma su 
45x12,5x12,5, opticki put 10 mm, zapremine 3500μl. Molim vas potvrdu da su te dimenzije u pitanju, 
kako bismo mogli ponuditi ekvivalent ( diemnzije koje ste u odgovoru naveli 10x10x50 mm ne 
odgovaraju nijednom proizvodjacu) 

 

5.  Na strani 6 –“napomena za sve partije” navodite da rok isporuke ne moze biti duži od 5 dana od 
danas dostavljanja trebovanja a u komercijalnim uslovima ponude, strana 15-18 navodite 3 dana. 
U odeljku VIII,tačka 9, takođe navodite rok isporuke: sukcesivno, maksimalno 3 dana od zahteva. 
Koji je rok isporuke? 
 

6.  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'' 
 
Одговори: 
 
Одговор 1. Наручилац остаје при захтеву да је обавезно достављање „техничких спецификација 

/лист из каталога“ с тим што ће се померити рок за доставу конкурсне документације.  
Одговор 2. Ставка 10 - Потребно је понудити бирету са боцом и пумпицом.  

Одг. 3 и 4.       Ставка 30 -  димензије кварцне кивете су 45 x12,5 x 12,5; оптички пут 10 мм.  

Одговор 5. Рок испоруке је 3 дана.        
Одговор 6.  Накнадном провером и испитивањем тржишта дошло се до закључка да за партију 1. 

и ставке 1-9, 16 и 22 није потребно да стоји „Класа А“ те се стога овај навод и брише, а 
што ће бити објављено изменом и допуном конкурсне документације. 

 

 _______ . _______ 
 

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

 интернет страници наручиоца. 
 
У Зајечару, 

Дана: 29.07.2019. 
        

                                                                                     Комисија за јавне набавкe  

                                                                                       Синиша Радовановић 
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