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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 

БРОЈ: Б01.01- 8249/5 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 145/18  (1.1.45) 

ДАТУМ:18.12.2018.године  

ЛАЗАРЕВАЦ 

 

   

  ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 145/18  (1.1.45) 

 

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и 

конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку  добара  -  

Куповина посуђа за лабораторије ЈН 145/18  (1.1.45)      

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 

68/15) доставило је електронском поштом дана 17.12.2018. године захтев за додатним појашњењем у вези 

припремања  понуде  за ЈН 145/18  (1.1.45) односно следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ  И ОДГОВОР: 

 

ПИТАЊА (ЦИТИРАНО):   

„ Stavke br.8 I 9  -  Da li je potrebno ponuditi pipete po Kipp-u sa bocom ili bez boce I da li je prihvatljivo da šlif pipeta 

bude 29/32? 

Stavka br.13 – Da li je prihvatljivo ponuditi levak prečnika 125mm? 

Stavka br.18 – Pregledom Duranovog kataloga ustanovljeno je da oni nemaju epruvete 30x250mm već najveće koje imaju 

su 30x200mm. 

Da li je prihvatljivo ponuditi takve jer ste tražili da bude ispunjen uslov za hemijski sastav i hemijsku otpornost koji drugi 

proizvođači ne ispunjvanju u potpunosti? 

Stavka br.22 – U opisu artikla je napisano da Vam je potrebna pipeta od 1000-10000ul, a dat je kataloški broj 704782 koji 

odgovara pipeti od 500-5000ul, molimo da precizirate koji opseg je potrebno ponuditi? 

Stavka br.30 – Da li je prihvatljivo ponuditi silikonski čep dimenzija gornji prečnik 18mm, donji prečnik 13mm I visina 

22mm? 

Stavka br.31 – Da li je potrebno ponuditi 5 pakovanja po 100 kom ili 5 tabaka? 

Stavka br.37 – Da li je prihvaljivo ponuditi stalak za pipete sa 94 mesta? 

Stavka br.38 – Da li je prihvatljivo ponuditi digitalni vodootporni termometar opsega od -10+200C? “ 

 

ОДГОВОР:   

Ставке 8 и 9 – Потребне су пипете без боца. Шлиф пипета треба да буде 29/32. 

 Ставка бр. 13 – Левак може бити пречника од 120 до 125 мм. 

Ставка бр. 18 – Потребно је да епрувете буду 30x250mm. Eпрувете не морају да испуњавају услов наведеног 

хемијског састава. 

Ставка бр. 22 – Потребан опсег је 1000-10000µl. 

Ставка бр. 30 - Силиконски поклопци за епрувете могу бити димензија горњи пречник 18мм, доњи пречник 13мм 

и висина 22мм. 

Ставка бр. 31 – Пет паковања по 100 комада. 

Ставка бр. 37 – Може сталак са 94 места. 

Ставка бр. 38 – Може термометар опсега од -10 до +200оC 

 

 Наручилац ће  истовремено са  објављивањем овог одговора  на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију и продужити рок за подношење понуда. 


