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СВИМ ПОНУЂАЧИМА 
у поступку јавне набавке мале вредности број 3-18/2015-2 

Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку мале вредности број 3-18/2015-2 (Образована 
Решењем број 3-18/2015-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде oд 30.11.2015. године. 
Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем 
понуде за јавну набавку лабораторијског потрошног материјала, број 3-18/2015-2, у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), 
достављамо вам одговор. 
Питање 1: 
Партија 1. За неколико ставки у партији 1 се тражи квалитет “Дуран стакло”. Да ли мора писати на 
стаклу Дуран, тј. да буде произвођач Дуран или можете прихватити извод из каталога другог 
произвођача где је описано да тај произвођач за израду својих производа користи Дуран цеви?  
Одговор 1: 
Неопходно је понудити артикал који задовољава следеће захтеве и то: 
Хемијски састав стакла (Composition):  
DURAN® Glass has the following approximate composition (weight %) 
SiO2 B2O3 Na2O & K2O Al2O3 
81 % 13 % 4 % 2 % 
Хемијска отпорност (Chemical resistance): 
Due to the almost inert properties of DURAN® Glass, interactions do not occur. 
An Ion exchange between medium and glass can be excluded. 
Water resistance (ISO 719:1985) class 1 
Acid resistance (DIN 12116:2001-03) class 1 
Acid resistance (ISO 1776:1985-10) class 1 
Base resistance (ISO 695:1991) class 2 
Питање 2: 
Партија 1.- ставка 36 молим детаљнији опис или слика 
Одговор 2: 
Наручиоц ће прихватити епрувете динмензија 10x100мм. 
Питање 3: 
Партијa 1. ставка 64. – да ли се цилиндар ниска форма може понудити Б класа, обзиром да је за 
ниску форму то уобичајено? 
Одговор 3: 
Нaручиоц ће прихватити квалитет Б класе. 
Питање 4: 
Партија 1. ставка 62. да ли лула вакуум треба да има два шлифа? 
Одговор 4: 
Да, улазни и излазни. 
Питање 5: 
Партија 1. ставке 72-83 да ли се може понудити пластични чеп? 
Одговор 5: 
Да. 
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Објавити: 
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/ и  
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs. 


