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Бр. 348/1-6/2019-4a 
03.06.2019. год. 

 
 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
у отвореном поступку јавне набавке број 348/1-6/2019-2 

 
 
Предмет: Одговор 1, Комисије за јавну набавку у поступку број 348/1-6/2019-2 (Образована 
Решењем број 348/1-6/2019-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде, од 30.05.2019. године. 
 

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку број 348/1-6/2019-2, у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор. 
 
Питање 1: 
Poštovani, upućujemo Vam zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne 

dokumentacije, JN 348/1-6/2019-2-Potrošni laboratorijski materijali 

Partija br.1  

Stavka 2 – Da li je prihvatljivo ponuditi areometar 1-2 g/cm3 sa podelom skale 0,01g /cm3? 

Stavka 31- Da li je prihvatljivo ponuditi eksikator prečnika 150mm? 

Stavka 33- Da li je prihvatljivo ponuditi epruvete sa čepom 16x125 ? 

Stavka 40- Da li je prihvatljivo ponuditi guč bocu 1000 ml otvor 45 mm? 

Stavka 44- Da li je prihvatljivo da prečnik levka bude 55 mm? 

Stavka 76 -Da li je prihvatljivo da se ponudi posuda za isparavanje prečnika 200mm? 

Stavka 77- Da li je prihvatljivo da se ponudi posuda za isparavanje visine 40mm ? 

Stavka 78- Da li je prihvatljivo da se ponudi avan prečnika 105mm ? 

Stavka 79- Da li je prihvatljivo da se ponudi tučak 24x115 mm? 

stavka 84- Da li je prihvatljivo ponuditi Reagens bocu  šlif 14/23 pošto je to standard za boce od 

100ml,dok je traženi šlif 19/26 standard za boce od 250ml? 

Stavka 90- Da li je prihvatljivo ponuditi sahatno staklo prečnika 120 mm? 

Stavka 94- Da li je prihvatljivo ponuditi termometar opsega od -10+150°C? 

Stavka 96- Da li je prihvatljivo ponuditi vegeglas 40x30mm? 

Partija 2 –stavka 15-Da li je prihvatljivo ponuditi sahatno staklo 8 cm? 

Одговор 1:   

Наручилац ће извршити корекцију спецификација и објавити пречишћен текст. 

*** 

                                                                           Комисија за јавну набавку  
 
Објавити: http://portal.ujn.gov.rs/  и www.pharmacy.bg.ac.rs 


