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Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Институт за кукуруз «Земун Поље», 

улица Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке добара: 

Лабораторијски прибор и потрошни материјал, по партијама, редни број 

набавке М-32/17, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Јавна набавка добара : Лабораторијски прибор и потрошни материјал, по 

партијама,  

Партија 2 – Лабораторијски  прибор и потрошни материјал  

Партија 3 – Филтер папир 

 

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања везано за тендерску 

документацију за јавну набавку М-32/17  

Из Партије 2. – Лабораторијски  прибор и потрошни материјал  

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

За ставку 13 – парафилм; Да ли је одговарајуће  понудити парафилм 

стандардних димензија  

Ширина 10cm х дужина 75m 

Ширина 10cm х дужина 38m 

Ширина 5cm х  дужина 75m  

Ширина 50cm х дужина 15m? 

 

ОДГОВОР 1: 

Одговарајуће  је понудити парафилм следећих димензија: ширина 10cm  х 

дужина 38m. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

За ставку број 15 – Да ли можете да нам наведете  димензије тражене шпатуле? 

 

ОДГОВОР 2: 

Одговарајуће је понудити шпатулу димензије 165cm. 

 

 

ПИТАЊЕ 3: 

За ставке број 19, 20 – наводите исти опис, да ли су у питању исте ставке, да ли је  

одговарајуће понудити омчасату езу од нерђајућег челика? 

 

ОДГОВОР 3: 

 Oдговарајуће je  понудити омчасату езу од нерђајућег челика. 
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ПИТАЊЕ 4: 

За ставку број 23 – да ли је одговарајуће понудити пинцету закривљену дужина 

115mm, 18/10 steel? 

 

ОДГОВОР 4: 

Одговарајућа је понудити пинцету дужине 115mm. Њен прецизни назив је PINCETA 

ZA IRIS (користи се у офтамолошкој хирургији), прави се од челика за медицинске 

инструменте –18/10 steel . Врхови треба да буду закривљени, танки и не смеју да 

буду са оштрим ивицама. Фотографија у прилогу. 

 

 

ПИТАЊЕ 5: 

За ставку број 24 – да ли је одговарајуће понудити ерленмајер са пластичним или 

стакленим запушачем? 

 

ОДГОВОР 5: 

 Одговарајуће је доставити ерленмајер са пластичним запушачем 

 
 

ПИТАЊЕ 6: 

За ставку број  27 – да ли је одговарајуће понудити шприц боцу од 250ml? 

 

ОДГОВОР 6: 

Одговарајуће је понудити шприц боцу од 250ml. 

 
 

ПИТАЊЕ 7: 

За ставку број 32 -  да ли можете да нам наведете каталошки број артикла или 

детаљнији опис траженог артикла? 

 

ОДГОВОР 7: 

Керамичко постоље за боцу треба да по димензијама одговара димензији боце 

која је тражена кроз ставку 31. 

 

 

ПИТАЊЕ 8: 

За ставку број 45 – да ли је одговарајуће понудити паковање или 1 комад? 

 

ОДГОВОР 8: 

Одговарајуће је понудити Фалкон кивете које се продају  у паковању од 50 

комада. 

 

 

ПИТАЊЕ 9: 

За ставку број 51,52 – да ли је одговарајуће понудити чаше  ниска форма? 

 

ОДГОВОР 9: 

Није одговарајуће понудити чаше ниске форме. 
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ПИТАЊЕ 10: 

За ставку број 53 – да ли је одговарајући ерленмајер уско или широко грло? 

 

ОДГОВОР 10: 

Одговарајуће је понудити ерленмајер широко грло. 

 

 

ПИТАЊЕ 11: 

За Партију 3 – филтер папир 

За ставку број 8 – да ли можете да нам кажете,који диаметар филтер папира је 

потребан? 

 

ОДГОВОР 11: 

Одговарајуће је понудити  диаметар  филтер папира Ø 125mm.  

 

 

ПИТАЊЕ 12: 

За ставку број 9 – да ли је одговарајуће понудити у табацима,или сечени и којих 

димензија и која боја траке? 

 

ОДГОВОР 12: 

За ставку број 9.  одговарајуће је понудити квалитативни филтер папир следећих 

карактеристика:  80g/m2, пречник 125mm, брзина филтрације  10ml/180 секунди, 

паковање од 100 комада, плава трака. 

 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 

  

  

       

Објашњење број 4:  

                                          Комисија за јавну набавку 

Датум: 28.09.2017.г. 

 

 

 

 



4/4 
 

 


