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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:  

 
Партија 11 
 
Ставка,   Млин за припрему узорака меса, коштуњавог воћа и поврћа 
 
Да ли је прихватљиво  понудити млин снаге мотора 1,25 kW? 
 
Одговор 1:  

 
Није прихватљиво понудити млин снаге мотора 1,25 kW. 
Наручилац остаје при захтеваној вредности  у спецификацији. 
 
Питање 2:  
 
Партија 11 

 
Ставка,   Млин за припрему узорака меса, коштуњавог воћа и поврћа 
 
Да ли је прихватљиво понудити млин са посудом  запремине од 1450 мл? 
 
Одговор 2:  
 
Није прихватљиво понудити млин са посудом  запремине од 1450 мл. 
Наручилац остаје при захтеваној вредности  у спецификацији. 

 
Питање 3:  

 
Партија 11 



  

 
Обзром да су све ставке овог лота намењене за припрему узорака за исту анализу  а међу 
њима спецификација два млина који припремају узорке хране. 
 
Код једног тражите да је неопходно понудити елементе за млевење од титанијума а код 
другог може нерђајући челик.Обзиром да ни један материјал неће утицати на узорак,а у 
циљу Ваше економичности постављамо питање: 
 
Да ли је неопходно понудити нож од титанијума или је довољно да нож буде од нерђајућег 
челика? 
 
Одговор 3:  
 
Наручилац остаје при захтеваном у спецификацији. 
Потребно је понудити два ножа и то захтеваних материјала, с обзиром да ће у будућности 
постојати потреба за разноврсним анализама. 

 
Питање 4:  

 
Партија 11 
 
Обзиром да се ради о узорцима хране који нису велики и узоркују се у малим количинама за 
потребе дате анализе, да ли је неопходно да улазна компонента буде  мах. величине 130 мм, 
или би била прихваћена конфигурација млина коме је улазна компонента узорака  величине 
до 40 мм? 
 
Одговор 4:  
 
Наручилац остаје при захтеваном у спецификацији. 
Млин ће се користити за млевење разноврсних узорака и у вези са тим није довољна улазна 
величина материјала 40мм. 
 
Питање 5:  

 
Партија 11 
 
Ставка Млин за припрему узорака житарица 
 
 Да ли је дозвољено понудити млин истих карактеристика као што сте тражили 
спецификацијом уз изостављање тачне велићине тј. дијаметра ротора од 12 ребара? Да ли 
је неопходан податак величине ротора од 99 мм? 
 
 
Одговор 5:  
 
Наручилац остаје при захтеваном у спецификацији. 
Обавезно је да ротор има 12 зубаца,  дијаметар 99мм и стога је неопходно да понуђач 
наведе податак за дијаметар понуђеног ротора. 
 
Питање 6:  

 
Партија 11 



  

 
Сушница 
 
Да лије прихватљиво понудити сушницу са принципом затварања врата  забрављивањем у 
две тачке са мах. потрошњом енергије од 2800 W? 
 
 
Одговор 6:  
 
Наручилац остаје при захтеваном у спецификацији за сушницу. 
 

 
Питање 7:  

 
Партија 11 
 
 
Ротациони вакуум упаривач 

 
Обзиром на јако мала одступања да ли би било прихватљиво понудити ротациони вакум 
упаривач који има брзину обртаја од 20 до 280  уз поштовање свих осталих карактеристика? 

 
Одговор 7:  
 
Наручилац остаје при захтеваном у спецификацији за ротациони вакуум упаривач. 
Брзина обртаја: 5 то 300 rpm. 

 
 

Питање 8:  
 

Партија 11 
 
Хибридни  масени  спектрометар високе резолуције и тачне масе (HRAM) 
 
Да ли ће се прихватити инструмент који има компјутерски контролисану промену 
поларности? 
 
 
Одговор 8:  
 
Наручилац остаје при захтеваном у спецификацији. 
Промена поларности  (±) за  један циклус:  1,5 sec или боље 

 
 

Питање 9:  
 

Партија 11 
 
Да ли ће се прихватити модел масеног спектрометра за који понуђач нема закључен и 
реализован уговор у последњих 5 година? 

 
Имајући у виду да је предмет Јавне набавке најсофистициранији аналитички инструмент, као 
и да су потребе и ресурси за набавку истог у другим институцијама и лабораторијама у 



  

земљи минималне, Наручилац треба да усвоји последњу реч технике и прихвати понуду 
модела за који понуђач нема референце у земљи. 

 
Одговор 9:  
 
Наручилац остаје при захтеваном, а то је да понуђач  има  у последњих пет година од дана 
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки минимум 1 закључен 
и реализован уговор који има за предмет инсталирање масеног спектрометра високе 
резолуције и тачне масе . 
  
Имајући у виду да је предмет Јавне набавке најсофистициранији аналитички инструмент, 
неопходно је да понуђач има  искуства у овој области. 
 

 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


