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ПРЕДМЕТ : ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ПОСТУПКУ ЈН ОП 2a/2016 - Материјали за 

посебне намене (ознака из Општег речника набавки: 24324400 – Једињења са азотним 

функцијама; 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу; 33790000 – Лабораторијски 

хигијенски или фармацеутски предмети од стакла)  

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 

14/15 и 68/15), у јавној набавци у отвореном поступку ЈН ОП 2a/2016 - Материјали за 

посебне намене, достављамо вам одговор на следеће питање: 

 

Питање:  

 Ovim putem Vas se obracamo sa molbom da se iz partije 1 izdvojite stavke 16,38 i 43. 

Razlog za to je da su u pitanju denaturisani oblici trazenih supstanci,  i  po njihovom 

tarifnom broju za njihov uvoz se  zahteva dozvola od Agencije za zastitu od jonizujuceg 

zracenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Dozvole za uvoz se naplacuje 7.330,00 din, i 

produzava se vreme isporuke trazenih supstanci zbog cekanja na izdavanje dozvole. 

 

Одговор: 

 

Одустајемо од набавке стандарда наведених у Партији 1, ставке 16, 38 и 43. 

 

Ставке 16, 38 и 43 се бришу из табеле: ПАРТИЈА 1 - СТАНДАРДИ ЗА ГАСНУ 

хроматографију 2016 

 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације. 
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                                                                                            АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 



  
 Република Србија 
 Министарство пољопривреде   
 и заштите животне средине                                                                            Број: 404-02-394/2016-06 

 АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               Београд, 01.12.2016. 

E-mail: office@sepa.gov.rs Немањина 22-26, 11000 Београд тел.: 011 2861080 
http://www.sepa.gov.rs Република Србија факс: 011 2861077 

 

 

 

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ПОСТУПКУ ЈН ОП 2a/2016 - Материјали за 

посебне намене (ознака из Општег речника набавки: 24324400 – Једињења са азотним 

функцијама; 38430000 - Апарати  за детекцију и анализу; 33790000 – Лабораторијски 

хигијенски или фармацеутски предмети од стакла)  

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 

14/15 и 68/15), у јавној набавци у отвореном поступку ЈН ОП 2a/2016 - Материјали за 

посебне намене, достављамо вам одговоре на следеће питање: 

 

ПАРТИЈА 1 

 

Ставка 1. 

      Питање: 

 U konkursnoj dokumentaciji ste naveli kataloski broj U-PPM-525E-1 koji je organohlorni 

insekticidi u acetonu. Vi ste u konkursnoj dokemntaciji naveli da je rastvarac toluen/heksan. 

Molim Vas za odgovor da li Vam odgovara da rastvarac bude aceton? 

      Одговор: 

 Да, ацетон је такође одговарајући растварач за У-ППМ-525е-1. 

 

Ставка 4.  

      Питање: 

 S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca u svojoj ponudi nema pesticidni mix koji ste 

trazili, molim Vas za kataloski broj odgovarajuceg mix-a? 

      Одговор: 

 Произвођачи "Dr Ehrenstorfer", "LabMix 24" и други раде по наруџби "custom made 

mixtures“ и испоручивали су нам у ранијим набавкама. 

 

Ставка 5.  
      Питање: 

 S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca u svojoj ponudi nema pesticidni mix koji ste 

trazili, molim Vas za kataloski broj odgovarajuceg mix-a? 

      Одговор: 

 Произвођачи "Dr Ehrenstorfer", "LabMix 24" и други раде по наруџби "custom made 

mixtures“ и испоручивали су нам у ранијим набавкама. 

 

Ставка 6.  
      Питање: 

 S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca u svojoj ponudi nema pesticidni mix koji ste 

trazili, molim Vas za kataloski broj odgovarajuceg mix-a? 

      Одговор: 

 Произвођачи "Dr Ehrenstorfer", "LabMix 24" и други раде по наруџби "custom made 

mixtures“ и испоручивали су нам у ранијим набавкама. 
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Ставка 7. 

     Питање: 

 S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca u svojoj ponudi nema pesticidni mix koji ste 

trazili, molim Vas za kataloski broj odgovarajuceg mix-a? 

      Одговор: 

 Произвођачи "Dr Ehrenstorfer", "LabMix 24" и други раде по наруџби "custom made 

mixtures“ и испоручивали су нам у ранијим набавкама. 

 

Ставка 8.  
      Питање: 

 S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca u svojoj ponudi nema pesticidni mix koji ste 

trazili, molim Vas za kataloski broj odgovarajuceg mix-a? 

      Одговор: 

 Произвођачи "Dr Ehrenstorfer", "LabMix 24" и други раде по наруџби "custom made 

mixtures“ и испоручивали су нам у ранијим набавкама. 

 

Ставка 9.  
       Питање: 

 S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca u svojoj ponudi nema pesticidni mix koji ste 

trazili, molim Vas za kataloski broj odgovarajuceg mix-a?? 

      Одговор: 

 Произвођачи "Dr Ehrenstorfer", "LabMix 24" и други раде по наруџби "custom made 

mixtures“ и испоручивали су нам у ранијим набавкама. 

 

Ставка 10. 

      Питање: 

 S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca u svojoj ponudi nema pesticidni mix koji ste 

trazili, molim Vas za kataloski broj odgovarajuceg mix-a?? 

      Одговор: 

 Произвођачи "Dr Ehrenstorfer", "LabMix 24" и други раде по наруџби "custom made 

mixtures“ и испоручивали су нам у ранијим набавкама. 

. 

Ставка 21. 

      Питање: 

 S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca u svojoj ponudi nema DEHP 10ug/ml u 

toluene/hexanu, da li moze da se ponudi DEHP100ug/ml u metamolu? 

      Одговор: 

 Да, метанол је такође одговарајући растварач за DEHP 10ug/ml 

 

Ставка 23. 

      Питање: 

  naphthalene solution. S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca nema naphthalene 

100ug/ml u heksanu. Da li moze da se ponudi napthalene soluthion 100ug/ml u metanolu? 

      Одговор: 

 За стандардни раствор naphthalene 100ug/ml одговарајући растварач је и метханол. 

Одговарајући је и има приоритет и methylenechloride уколико га имате у понуди. 
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Ставка 28. 

      Питање: 

 S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca u svojoj ponudi nema Benzo(j) 

fluoranthene-solution 100ug/ml  u hexane/dichlormetanu, da li mozemo da ponudimo 

Benzo(j) fluoranthene 2000 μg/mL in methylene chloride? 

      Одговор: 

 Да, понуда Benzo(j) fluoranthene 2000 μg/mL in methylene chloride је одговарајућа. 

 

Ставка 34.  
       Питање: 

 fluorene  solution. S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca nema fluorene  100ug/ml 

u heksanu/dihlormetanu. Da li moze da se ponudi fluoerene  soluthion 100ug/ml u metanolu 

      Одговор: 

 За стандардни раствор fluorene 100ug/ml одговарајући растварач је и methanol. 

Одговарајући је и има приоритет и methylenechloride уколико га имате у понуди. 

 

Ставка 35.  
      Питање: 

 bisphenol A. S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca nema Bisphenol A 100ug/ml u 

toluenu, da li moze da se ponudi bisphenol 1000ug/ml u toluenu? 

      Одговор: 

 Да, toluen  је одговарајући растварач за Bisphenol A 100ug/ml. 

 

Ставка 37. 

      Питање: 

 S obzirom da niko od renomiranih proizvodjaca u ponudi nema Hormones mixture koji ste 

trazili, molim Vas za kataloski broj odgovarajuceg mix-a? 

      Одговор: 

 Произвођачи "Dr Ehrenstorfer", "LabMix 24" и други раде по наруџби "custom made 

mixtures“ и испоручивали су нам у ранијим набавкама. 

 

 

 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације. 
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