Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Дирекција за националне
референтне лабораторије
Број: 404-02-288/64/2017-13
Датум: 16. јул 2018. године
Београд
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације у поступку јавне
набавке добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за
националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17

Питање 1:
Питање за партију 9 ставка 7 бројач колонија са извором светла
Молим Вас да појасните да ли је тражени модел аутоматски или мануелни.

Одговор 1:
Тражени модел је мануелни.

Питање 2:
Питање за партију 9 ставка 11
Молим Вас да у складу са изменама документације измените техничке карактеристикепречистите текст обзиром да је дуплирано и постоје дупле информације.
Верујемо да су захтеви промењени али треба онда прихваћене ставке изменити и ставити
као доње границе које би задовољавале Ваше потребе На пример:
11. Механичка мешалица са сталком
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Стубна мешалица са телескопским сталком и импелером.
Мотор са заштитом од прегревања декларисан.
Подешени број обртаја остаје исти и при променама отпора.
Опсег брзине: од 10 до 2.000 rpm.
вискозитет узорка do 100 000 mPa/s.
Отпор 60Ncm ili više
Капацитета мешања min 40 l воде ili više
LCD дисплеј са приказом броја обртаја, индикацијом степена отпора.

Бука при раду не већа од 50 dB.
Напајање: 220/230 V; 50/60 Hz.
Класа заштите IP 40 или боља.
Испоручује се са телескопским сталком опсега висина 750-1010 mm, тежине не
мање од 7kg.
✓ Испоручује се са импелером пречника не већег од 60 mm са три закривљена
крака
✓ израђен од AISI 316 челика.
✓ Испоручује се са одговарајућом клемом.
✓
✓
✓
✓

Одговор 2:
✓ Стубна мешалица са телескопским сталком и импелером.
✓ Мотор са заштитом од прегревања декларисан.
✓ Подешени број обртаја остаје исти и при променама отпора.
✓ Опсег брзине: од 10 до 2.000 rpm.
✓ мах. вискозитет узорка 50000mPas.
✓ Отпор 60Ncm и Капацитетом мешања до 40l isa IP40 zaštito или за вискозитете до 100,000
mPa/s.
✓ LCD дисплеј са приказом броја обртаја, индикацијом степена отпора.
✓ Бука при раду не већа од 50 dB.
✓ Напајање: 220/230 V; 50/60 Hz.
✓ Испоручује се са телескопским сталком опсега висина 750-1010 mm, тежине не мање од 7
kg.
✓ Испоручује се са импелером пречника не већег од 60 mm са три закривљена крака
✓ израђен од AISI 316 челика.
✓ Испоручује се са одговарајућом клемом.

Питање 3:
Питање за LOT 9 СТАВКА 13. магнетна мешалица
Да ли је могуће понудити магнетну мешалицу карактеристика какве сте тражили уз малу
измену да

- Минимални пречник 135 mm, Снага 630 W

Одговор 3:
Прихвата се.
✓ Капацитета мешања до мин 20 литара воде.
✓ Грејна површина направљена од керамике.
✓ Минимални пречник плоче: 135 mm.
✓ Опсег брзина: 100 -1400 rpm.
✓ Температура подесива од 20- 300°C на 1°C.
✓ Дисплеј са приказом температуре и брзине.
✓ Херметички затворена.
✓ Заштита од прегревања.
✓ Снага грејања: минимум 630 W.
✓ Сет од магнетића у најмање 6 различитих димензија.

Питање 4:
Партија 9 ставка 15
Да ли је довољно онудити боцу са атестом утиснутим на боци?

Одговор 4:
Прихватљиво је.

Питање 5:
Партија 9 ставка 15
Да ли је неопходна сервисна подршка и ауторизација за ову ставку обзиром да се ради о
најобичнијој плинској боци?

Одговор 5:
Није неопходно.

Питање 6:
Партија 9 ставка 15
Да ли се Боца испоручује пуна или празна?

Одговор 6:

Боца мора бити пуна.

Питање 7:
Партија 9 ставка 16
Да ли је неопходна ауторизација и сервис за бунзенов пламеник обзиром да се ради о
најобичнијем пламенику?
Одговор 7:
Није неопходно.

Питање 8:
Партија 9
Молимо Вас да преформулишете наведени захтев обзиром да хемикалије нису предмет
набавке за партију 9.
Понуђач је у обавези да за понуђену лабораторијску опрему, хемикалије и раствараче
заједно са понудом, достави каталог, исечак из каталога или произвођачку
спецификацију, на српском или енглеском језику и да у њима видно обележи маркером
податке који се односе на испуњеност захтеваних техничких карактеристика за опрему,
као и квалитета за хемикалије и раствараче (за партију бр. 9). У супротном, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
Одговор 8:
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
Измена гласи:
Понуђач је у обавези да за понуђену лабораторијску опрему, заједно са понудом,
достави каталог, исечак из каталога или произвођачку спецификацију, на српском или
енглеском језику и да у њима видно обележи маркером податке који се односе на
испуњеност захтеваних техничких карактеристика за опрему (за партију бр. 9). У
супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Питање 9:
Питању за партију 9
Ставка 7. Бројач колоније
Да ли сте мислили на аутоматски или мануелни бројач колонија?
У случају да је мануели не постоји могућност повезивања на софтвер.

Одговор 9:
Мануелни је. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако што ће избрисати
део „Испоручује се са софтвером и каблом за повезивање са рачунаром“.

Питање 10:
Ставка 8. УВ лампа.
Да ли је неопходан сертификат сервисера и ауторизација за УВ лампу. Обзиром да се ради
само о лампи?
Одговор 10:
Потребно је. Остајемо при захтевима.

Питање 11:
Ставка 14. Аутоматски криоскоп
Да ли су димензије битне или се могу занемарити?
Одговор 11:
У спецификацији дато је одступање од 5% ( ✓ Димензије 30x40x30 (+/- 5cm)).
Сви одговори су саставни део измењене конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

