Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине

Број: 401-00-84/2015-06

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 02.09.2015.

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈН МВ 13/2015 - Потрошни
материјали за лабораторију (ознака из Општег речника набавки: 19520000 – Производи
од пластичних маса; 33790000 - Лабораторијски, хигијенски или фармацеутски
предмети од стакла; 15994200 – Филтер хартија)
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 13/2015 - Потрошни
материјали за лабораторију, достављамо вам појашњења и одговоре на следећа
питања:

ЗА ПAРTИJУ 1:
Питање бр.:
1. Na strani br. 4 konkursne dokumentacije date su kolicine za partiju br.1 koje su u suprotnosti
sa kolicinama na strani 25 obrasca structure za istu partiju. Molimo Vas da nam kažete koje
su kolicine važeće I kako da popunjavamo obrasce?
На страни бр. 4 конкурсне документације дате су исправне вредности за тражене
количине у Партији 1. Према тим вредностима врши се измена у табели са
структуром цена на страни 25.

ЗА ПAРTИJУ 2:
Питање бр.:
1. Ставка 1. – da li su u pitanju pravougaone kivete?
Да, у питању су правоугаоне кивете.
2. Ставка.1 – U jedinici mere je navedeno pak par. Da li ukupno treba ponuditi 4 kom?
Да, треба понудити 4 кивете.
3. Ставка 6. – niska ili visoka forma?
Да у питању је висока форма.
4. Ставка 13. – staklena ili teflon slavina?
Да, у питању је тефлонска славина.
5. Ставка 16. – staklena ili teflon slavina?
Да, у питању је тефлонска славина.
6. Ставка 23. – na koji nastavak mislite: lula, koleno ( za sta treba da sluzi)?
Да у питању је ЛУЛА.
7. Ставка 24. – da li mislite na matirana sa jedne strane ili na brusene ivice, a da nije
matirano?
Да, мисли се на предметна стакла са брушеним ивицама и да нису матирана.
8. Ставка 25. и 26. – nema kategorija “brusena pokrovna stakla”
Да, брише се реч брушена.
9. Ставка 27. – da li se moze ponuditi polietiilen ili polistiren umesto polipropilena?
Да прихвата се да су и од полиетилана или полистирена.
10. Ставка 30. – naveden pogresan kataloski broj, kao i kolicina u pakovanju, tj prepisano je
isto kao za stavku 29.. U opisu artikla je naveden isti kataloski broj. Da li je u pitanju
greška ili treba ponuditi isti artikal I za stavku br.29 i 30? Pravi kataloski broj bi trebao biti
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435 035, a jedno pakovanje ima 250 kom. Molim vas potvrdite koliko je pakovanja potrebno
i koliko kom da bude u pakovanju?
Текст се мења и гласи:
Основна плочица за тубуларну планктонску комору (Hidrobios kat.br.435035)
пак. 250 ком или ekв
1 пак.
11. Ставка 38. – da li je potreban i cep ili ne?
Не, није потребан чеп.
12. Ставка 39. – da li se milsi na tamne boce sa navojem, plavi cep? Po standardu sve one
imaju grlo 45. Da li mislite na boce sa navojem, plavi cep,tamne 100 ml .....30 pak po
10..300 kom?
Да, на те боце се мисли, тамне боце са плавим чепом, грло 45мм, 100 ml.
13. Ставка 39. – da li treba ponuditi ukupno 300 kom boca?
Да, треба понудити 300 комада боца.
14. Ставка 44. – tikvica od 25ml po standardu ima šlif 10/19 a ne 14/23 kako je navedeno;
Оbzirom da je ovako veliki slif neuobicajen za ovako malu zapreminu i da je standardni slif
12/21 i manji 10/19, da li se moze ponuditi jedan od ova dva slifa i da li zapusac treba da
bude stakleni ili moze plasticni?
Да, може се понудити шлиф NB 12/21 са пластичним чепом.
15. Ставка 47. – da li moze slif 19/26 ?
Да прихвата се шлиф 19/26
16. Ставка 48.- tikvica od 500ml po standardu ima šlif 19/26 a ne 14/23 kako je navedeno,
molimo da shodno tome prepravite opis artikla. Dа li moze slif 24/29?
Да прихвата се шлиф 24/29
17. Ставка 49. – da li se moze ponuditi fi 100 mm ( 100x15 ili 100x20 mm,) jer se petri solje
precnika 97mm ne proizvode?
Да прихвата се Петри шоља димензија 100x20 mm
18. Ставка 50. – Da li je prihvatljivo ponuditi navedenu aparaturu sa levkom od 300 ml
(karakteristike u prilogu)?
Да прихвата се, запремина не може бити мања од 250 ml.

ЗА ПAРTИJУ 3:
Питање бр.:
1. Ставка бр.3 – šta ste mislili pod Separatni filter papir organska/vodena faza fi 90mm, ili
nam naznačite koji filter papir ste koristili, kataloški broj, kako bismo mogli da ponudimo
odgovarajući ili paralelu za isti ?
Ради се о фазно-сепаратнoм филтер папиру, на пример Whatman 1PS 2200-090
или екв. (или одговарајући).
2. Ставку бр.6 – naveli ste isti kataloški broj za kvarcni i stakleni filter papir. Da li je u pitanju
greška?
У питању је техничка грешка. Треба да стоји: Fioroni Ø47 mm, 0293A00004 или екв.
(или одговарајући).

ЗА ПAРTИJУ 4:
Питање бр.:
1. Ставка бр.2 – da li je prihvatljivo ponuditi bocu od 100 ili 250ml od polietilena (PE)?
Остајемо при захтеву који је дефинисан у конкурсној документацији.
2. Ставка бр.3, 4, 5 – da li je prihvatljivo ponuditi bocu od polietilena (PE)?
Остајемо при захтеву који је дефинисан у конкурсној документацији.
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3. Ставка бр.7 – da li je prihvatljivo da gradulacija bude sa spoljne strane?
Да, прихвата се да градуација буде са спољне стране

РОК ИСОРУКЕ
Питање бр.:
1. Molimo da razmotrite mogućnost produženja roka isporuke sa 30 na 45 dana I više obzirom
da je u pitanju roba inostranog porekla i da je nije moguće u navedenom roku prikupiti svu
robu?
Не, рок испоруке остаје 30 дана од дана потписивања Уговора, јер се не ради о
хемикалијама већ о потрошном материјалу.

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку ЈН МВ 13/2015
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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