
Број: 27-9/2020-4 

Датум: 11.06.2020.год. 
Нови Сад 
 

У вези постављених питања потенцијалних понуђача упућених на е-маил 

Института дана 09. и 10.06.2020., у складу са чланом 63.став 1. и 3. Закона о 

јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно појашњење 

конкурсне документације јавне набавке 27-9/2020 лабораторијски потрошни 

материјал 

 

ПИТАЊЕ 1 

Na strani 13/30 u poziciji 52 – navodite 

52 

Membranski filtri-

regenerisana celuloza, RC 

syringe filters 

Prečnik 4mm Dimenzija 

pora 0.2 µm 5 

pa

k Sartorius ili ekvivalent 

 

 Molim Vas precizirajte, da li je potrebno ponuditi membranske ili 
syringe filtere 

 Ukoliko se misli na membranske filtere, da li je prihvatljivo ponuditi 
membrane filters RC, 0,22μm 47 mm, plain, pack of 100? 

 Ukoliko se misli na syringe, precizirajte prečnik 13 ili 25 mm, da li je 
prihvatljivo ponuditi 0,22μm? 

 
ОДГОВОР: 

Potrebno je ponuditi syringer filtere RC, prečnik 4mm, dimenzija 
pora 0,2um. 

 
 

ПИТАЊЕ 2 

Na strani 14/30 u poziciji 75 – navodite 
 

75 
Plastični levkovi mali 35 kom Glacier ili ekvivalent 

 

 Da li je prihvatljivo ponuditi plastični levak R30 mm? 
U protivnom navedite prečnik koji treba ponuditi. 



ОДГОВОР 

Odgovarajući prečnik levka je 5 cm. 
 

 

ПИТАЊЕ 3 
Na strani 16/30 u poziciji 112 – navodite 

 

112 
Nylon syringe filter 
0.45 µm PTFE  1 pak Sartorius ili ekvivalent 

 

 Molim Vas potvrdite da li je prihvatljivo ponuditi syringe filter R25 mm? 
 

ОДГОВОР 
Da, prihvatljivo je ponuditi syringer filtere R25 sa dimenzijom pora 

0,45 um. 
 

 
ПИТАЊЕ 4 

Za dole navedene normalne sudove zahtevate staklene čepove, da li je 
prihvatljivo ponuditi normalne sudove sa plastičnim čepovima, za koje se 

pokazalo da su dugotrajniji i bolje dihtuju od staklenih? 
 

60 

Normalni sud 

500ml,staklen cep, sa 

sertifikatom 2 kom Glacier ili ekvivalent 

61 

Normalni sud 

100ml,staklen cep, sa 

sertifikatom 40 kom Glacier ili ekvivalent 

102 

TIKVICA ODMERNA   

10 ml A klasa 

STAKLENI CEP - sa 

sertifikatom 10 kom Glacier ili ekvivalent 

103 

TIKVICA ODMERNA    5 

ml A klasa 10/19 

STAKLENI CEP - sa 

serifikatom 10 kom Glacier ili ekvivalent 

104 

TIKVICA ODMERNA   

25 ml A klasa 10/19 

STAKLENI CEP - sa 
60 kom Glacier ili ekvivalent 



sertifikatom 

105 

TIKVICA ODMERNA   

50 ml A klasa 12/21 

STAKLENI CEP - sa 

sertifikatom 70 kom Glacier ili ekvivalent 

106 

TIKVICA ODMERNA  

100 ml A klasa 14/23 

STAKLENI CEP - sa 

sertifikatom 100 kom Glacier ili ekvivalent 

107 

TIKVICA ODMERNA  

250 ml A klasa 14/23 

STAKLENI CEP - sa 

sertifikatom 40 kom Glacier ili ekvivalent 

108 

TIKVICA ODMERNA 

1000 ml A klasa 19/26 

STAKLENI CEP - sa 

sertifikatom 12 kom Glacier ili ekvivalent 

109 

TIKVICA ODMERNA 

2000 ml A klasa 19/26 

STAKLENI CEP - sa 

sertifikatom 5 kom Glacier ili ekvivalent 

 

 
ОДГОВОР 

Da, prihvatljivo je ponuditi navedene sudove sa plastičnim čepom. 
 

 
 

ПИТАЊЕ 5 

Za pozicije 30,31,32,52,53,99, 112 molim vas definišite pakovanja 

 
ОДГОВОР 

 
Pozicija  30 –  250 jedinica se nalazi u jednom pakovanju /1 kom.  

Pozicija 31 – 100 kom/1 pak 
Pozicija 32 - 100 jedinica se nalazi u jednom pakovanju /1 

kom.            
Pozicija 52 - 50 kom/1 pak 



Pozicija 53 - 100 kom/1pak  

Pozicija 99 – 1 tabak /1 kom 
Pozicija  112 – 100 kom/1 pak 

 

 
ПИТАЊЕ 6 

Za pozicije 60,61,102,103,104,105,106,107,108,109 
Da li je moguće ponuditi tikvicu odmerenu A klasu sa PP čepom i 

sertifikatom? 
 

ОДГОВОР 
Da, prihvatljivo je 

 
 

ПИТАЊЕ 7 
Da li možete pozicije 33,80 maske i nitritne rukavice premestiti u posebnu 

partiju s obzirom na situaciju na tržištu u uvezi covida 19? 
 

ОДГОВОР 

Naručilac ne može prihvatiti predlog potencijalnog ponuđača i 
izdvojiti navedene artikle u posebnu partiju ili posebnu nabavku. 
 

 
Комисија за стручну оцену 


