
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Дирекција за националне референтне лабораторије 

Број: 404-02-251/2019-13 

Датум: 05.06.2019. 

Б е о г р а д 

Свим заинтересованим лицимa 
 

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања од стране заинтересованог лица 

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), 

за јавну набавку добара број 1.1.3/19, Комисија Наручиоца у законом предвиђеном року даје 

одговорe на постављенa питања од стране заинтересованог лица. 

 
  
      Питање: 

Партија 15 Ставка 2 - Да ли је дозвољено понудити епрувете 12x75? 

Одговор: 

Бакто епрувете морају да буду наведених димензија из конкурсне. 

Питање: 

Партија 15 Ставке 14 и 15- Да ли је потребно понудити реагенс боцу уско или широко 

грло? 

Одговор: 

Потребно је понудити реагенс боце са уским грлом. 

Питање: 

Партија 15 Ставка 25 - Молим Вас да наведете каталошки број и произвођача за тражене 

бочице? 

Партија 15 Ставка 26 - Молим Вас да наведете каталошки број и произвођача за тражене 

бочице? 

Одговор: 

Прихватају се бочице било ког произвођача које испуњавају наведене техничке захтеве у 

погледу типа стакла (боросиликатно стакло) и тражених димензија. С обзиром на то да 

сте тражили да Наручилац наведе који произвожачи и каталошки број производа долази 

у обзир, обавештавамо вас да је Наручилац приликом истраживања тржишта и 

састављања техничке спецификације разматрао производе различитих произвожача, као 

што је BOECO Germany (Каталог за 2018-2020 годину-страна 107) и друге произвођаче 

сличних производа (Delta lab; Rapid Labs: Product List 2019-20 и др.). Наручилац је дао 

основне захтеви у погледу димензија и квалитета стакла, тако да долазе у обзир сви 

произвођачи који испуњавају наведене услове за тражене производе. 

        Питање: 

Молим Вас да дефинишете за које ставке у партији 15 је потребно доставити техничку 

спецификацију. 

Одговор: 

Техничку спецификацију је потребно доставити за следеће ставке из партије 15: 1, 2, 8, 9, 

10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

Питање: 

Партија 16 Ставка 1 - Да ли је дозвољено понудити папирну вату у листићима, јед.мере 

кг? 



Одговор: 

Дозвољено је, али колицина вате у листицима мора да буде одговоаруца траженој 

количини у ролнама. 

Питање: 

Партија 16 Ставка 28 - Молим Вас да наведете каталошки број и произвођача за тражене 

тацне? 

Одговор: 

Дали смо одговор кроз каталошки број: „пластична тацна произвођача Буркле каталошки 

број 4201-4050“ где су дате димензије. 

Питање: 

Партија 32 Ставка 2 - Да ли је дозвољено понудити термометар за фрижидере и 

замрзиваче мерног опсега -50 до + 50 С, са сондом дужине 3м, резолуције 0,1 С, тачности 

+/-1,0 С и са батеријским напајањем 2x1,5В АА? 

Одговор: 

Понуда није у потпуности одговарајућа, јер не задовољава захтев за тачност према 

траженој спецификацији (мање је тачан). Захтев за тачност према траженој 

спецификацији је +/- 0,5 ° Ц или боље. 

Питање: 

Партија 32 Ставка 6 - Да ли је дозвољено понудити термометар Тип К мерног опсега -50 

до + 1000С, резолуције 0,1 С, тачности 0,5 С? 

Одговор: 

Понуда није одговарајућа, јер не задовољава захтев за тачност према траженој 

спецификацији (мање је тачан). Захтев за тачност према траженој спецификацији је 0,1 ° 

Ц или боље. 

Питање: 

Партија 32 Ставка 7 - Да ли је дозвољено понудити сонду Тип К мерног опсега од -60 до 

+ 400 С, класе 2? 

Одговор: 

Дозвољено је понудити само сонду која одговара захтевима из спецификације.  

        Питање: 

Партија 14 Ставка 1-Да ли је одговарајуће понудити пипету од 10-100ul са подеоком 0.2 

ul , тачности 0.8 и прецизности 0.2? 

Одговор: 

      Остајемо при захтеву из спецификације за тражену пипету. 

      Питање: 

Партија 19 – за ставке за које се захтева да поседују сертификат, да ли се мисли на LOT 

или на појединачни сертификат? 

Одговор: 

      За волуметријско посуђе за које се захтева да поседује сертификат мисли се на LOT  

      сертификат. За аутоматску варијабилну пипету 500-5000 µl (ставка 85) мисли се на  

      појединачни сертификат. 

      Питање: 

      Партија 5 , ставка 10 : На коју концентрацију асепсола се мисли 5 % или 1% ? 

      Одговор: 

      Асепсол је концентрације 5%. 

      Питање: 

      Партија 16. Ставка 28 : Које димензије пластичних тацни су потребне? 

      Одговор: 

      Дали смо одговор кроз каталошки број: „пластична тацна произвођача Буркле каталошки 

      број 4201- 4050 “ где су дате димензије. 

      Питање: 

      Да ли се мисли на пластичне епрувете о12x75мм , ако не молим да прецизирате какви су 

      то у питању наставци? 



      Одговор: 

      У питању су пластичне епрувете наведених димензија. 

      Питање: 

      Партија 19, Ставка 69 - за епрувете ког прецника је сталак?   

      Одговор: 

      Сталак је за стандардне епрувете, пречника до 20 мм. 

      Питање: 

      Партија 19, Ставке 71, 72 и 73 - волуметријски судови Б класе немају 

      сертификат. Молим Вас да исправите конкурсну документацију. 

      Одговор: 

      Потребни су нам пластичне волуметријске судове са чепом и са сертификатом, који 

      Испуњавају услове DIN EN ISO 1042 и који су класе тачности најмање класе Б. Класа  

      тачности нам није  битна , неопходно је да имају LOT  сертификат. 
 

 

 
 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 


