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Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон о јавним набавкама/ЗЈН) Комисија за јавну 

набавку – Набавка техничких гасова, бр. ЈН 1.2.5 у законском року објављује, свим 

заинтересованим лицима, 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације 

 

Питање 1: 
Поводом конкурсне документације за јавну набавку 1.2.5. чији је пред услуге пуњења гоца гасом, 

електричарске услуге за инсталацију гасова, прављења кућице за смештај боца за гас, сервисирање 

ICP MS; као и прикључивање гасова са монтажом вентила, обраћамо Вам се поводом Вашег 

одговора на наше захтеве за додатне информације и појашњења од 17.05.2019. године, имајући у 

виду да сматрамо да је Ваш одговор у погледу специфирања чистоће гасова неадекватан и са аспекта 

гасних карактеристика немогућ, пре свега у смислу да 5.0 значи 99,999%, а 6.0 значи 99,9999%, док 

ECD значи да је садржај халогенованих угљоводоника који мога да оштете детектор највише 1ppb. 

Стога Вас молимо да преиспитате још једном Ваш одговор као и постојећу спецификацију чистоће 

тражених гасове те у складу са тим доредите адекватну чистоћу за сваки гас појединачно. 

 

Одговор Наручиоца: 
У датој табели, у колони спецификација јесте наведена чистоћа (квалитет) гасова и тип боца.  

Сви тражени гасови су категорије квалитета - специјални гасови и користиће се за 

инструменталне лабораторијске анализе. Наводимо још једном чистоћу гасова (а према датој 

табели) и намену гасова: 

Аргон - чистоће/квалитета 5.0 (за инструмент ICP-MS) 

Хелијум - чистоће/квалитета 6.0 (за инструменте GC-MS/MS i ICP-MS) 

Азот - чистоће/квалитета ECD (за инструмент GC) 

Водоник - чистоће/квалитета 6.0 (за инструмент GC) 

Синтетички ваздух - чистоће/квалитета 5.0 без CH (за инструмент GC) 
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Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 


