
 

 

 

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 – Хемикалије и хемикалије за анализу микотоксина, по 

партијама, редни број набавке 7/16, даје следеће одговоре на питања 

заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Најљубазније Вас молимо за појашњење конкусне документације бр 7/16: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Партија бр 2. Ставка 122. Quercetin, pharmaceutical secondary standard; 

traceable to USP, PhEur (Sigma-Aldrich) Cat No PHR1488 или одговарајући, 

захтевана количина је 1 mg. 

  

Наведени каталошки број наведеног произвођача постоји само у паковању 

од 1g. Молимо Вас за корекцију уколико је у питању штампарска грешка. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

  

Партија бр 2. Ставка 133. Borna kiselina, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, 

reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%. Захтевано паковање је 100 ml.  

  

С обзиром да се наведени квалитет супстанце генерално налази у облику 

чврсте супстанце, молимо Вас за појашњење да ли је одговарајуће 

понудити артикал у паковању од 100g, односно 250g. 

  

 

ПИТАЊЕ 3: 

 

Партија бр 2. Ставка 134. Izopropanol, Molecular Biology Grade, DNase-, 

RNase- and Protease-Free, 99.9% min 

  

Да ли је одговарајуће понудити Isopropanol, BioUltra, for molecular biology, 

≥99.5%, произвођача Sigma-Aldrich (каталошки број 59304), а који испуњава 

остале услове техничке спецификације?  

 

ОДГОВОР 3:  

 

Одговарајуће је понудити производ Isopropanol, BioUltra, for molecular 

biology, ≥99.5%, произвођача Sigma-Aldrich (каталошки број 59304). 

 

 

 

  



ПИТАЊЕ 4: 

 

Партија бр 2. Ставка 141. trans-Sinapic acid, analytical standard, Cat No 93878 

или одговарајући. Захтевано паковање 50 g. 

  

Наведени каталошки број наведеног произвођача постоји само у паковању 

од 50mg. Молимо Вас за корекцију уколико је у питању штампарска 

грешка. 

 

ОДГОВОР 1, 2 и 4:  

Одговор на наведена питања ће се дати кроз измену Конкурсне 

документације,  која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страни Наручиоца. 

 

Наведена објашњења  представљају саставни део Конкурсне 

документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

Објашњење број: 2 

Датум: 12.08.2016.године 

 


