
 

 

 

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: 

 

Молимо да нам одговорите на следећа питања везано за тендерску 

документацију ЈН број 7/16. 

 

 

За партију бр.1-опште хемикалије 

 

ПИТАЊЕ 1: 

За ставку број 24 - Hlorovodonična kiselina, HCl 18-20%- Да ли је прихватљиво 

понудити киселину HYDROCHLORIC ACID 23% RPE ISO- ML 2500 -? 

 

ОДГОВОР 1:  

Није одговарајуће понудити киселину HYDROCHLORIC ACID 23% RPE ISO- ML 

2500. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

За ставку број 62 - Kalijum-ferocijanid dekahidrat – Да ли сте можда мислили 

на K4Fe(CN)6x3H2O обзиром да са 10молекула воде ова хемикалија не 

постоји?  

 

ОДГОВОР 2:  

Да, одговарајуће је понудити и K4Fe(CN)6x3H2O. 

  

 

ПИТАЊЕ 3: 

Ставка број 81 - Kalcijum-hidroksid  p.a. - Да ли је прихватљиво понудити extra 

pure 98% чистоће? 

 

ОДГОВОР 3:  

Одговарајуће је понудити kalcijum-hidroksid extra пуне чистоће 98%. 

 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Ставка број 86 - Natrijum-karbonat, p.a. - Да ли сте мислили нa anhidrovan ili 

dekahidrat? 

 

ОДГОВОР 4:  

Одговарајуће је понудити Natrijum-karbonat p.a. – anhidrovan. 

 



 

ПИТАЊЕ 5: 

Ставка број 95 - Etil-alkohol 96%, p.a. - Да ли се нуди 96% фармацеутског 

квалитета? 

 

ОДГОВОР 5:  

Одговарајуће је понудити etil-alkohol 96% фармацеутског квалитета. 

 

 

ПИТАЊЕ 6: 

Ставка број 102 - Tris base,p.a. - 100ml - Да ли сте мислили нa 100g, или 

можете да нам кажете каталошки број хемикалије? 

 

ОДГОВОР 6:  

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне 

документације, која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и 

интернет страни Наручиоца. 

 

 

 

За партију бр.2- Хемикалије високе чистоће 

 

ПИТАЊЕ 7: 

Ставка број 120 – Да ли је могуће понудити стандард паковање 500 mg? 

 

ОДГОВОР 7:  

Није одговарајуће понудити паковање 500 mg. 

 

 

ПИТАЊЕ 8: 

Ставка број 126 - Да ли је могуће понудити HCL у концентрацији 37% I 

квалитет p.a. са APHA≤10? 

 

ОДГОВОР 8:  

Није одговарајуће понудити HCI p.a квалитета, већ мора бити ACS reagent 

grade. 

 

 

ПИТАЊЕ 9: 

Ставка број 140 - Да ли је могуће понудити  тражени стандард у пак. 25mg? 

 

ОДГОВОР 9:  

Није одговарајуће понудити тражени стандард у паковању 25mg. 

 

 

ПИТАЊЕ 10: 

Ставка број 142 - Да ли је могуће понудити  салицилну киселину са 

траженим карактеристикама у паковању 500g? 

 

ОДГОВОР 10:  

Одговарајуће је понудити и паковање 500g. 

 



 

ПИТАЊЕ 11: 

Ставка број 153 - Да ли је могуће понудити  EDTA тражених карактеристика у 

паковању 500g? 

 

ОДГОВОР 11:  

Одговарајуће је понудити EDTA тражених каракеристика у паковању 500g. 

 

 

ПИТАЊЕ 12: 

Ставка број 161 - Да ли је могуће понудити  тражени стандард у паковању 

од 250g? 

 

ОДГОВОР 12:  

Одговарајуће је понудити и у паковању од 250g. 

 

 

ПИТАЊЕ 13: 

Ставка број 180 – Навели сте назив стандард L-agrinine, навели каталошки 

број PHR1239 ШТО ЈЕ BETA-Karoten код произвођача који сте навели. Молимо 

да нам одговорите који стандард је потребно понудити. 

 

ОДГОВОР 13:  

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне 

документације, која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и 

интернет страни Наручиоца. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

Објашњење број: 4 

Датум: 17.08.2016.године 

 


