
 

 

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 

ПИТАЊЕ 1: 

Ставка 20- може ли NaOH концентрације 90% у квалитету p.a. 

 

ОДГОВОР 1:  

Одговарајуће је понудити NaOH концентрације 90% у квалитету p.a. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Ставка 24- Да ли је дозвољено понудити HCL концентрације 20% а да није 

декларисан  квалитет p.a. puriss? 

 

ОДГОВОР 2:  

Одговарајуће је понудити HCL концентрације 20% а да није декларисан  

квалитет p.a. puriss. 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Ставка 55- Да ли је могуће понудити Malt extract у пак. 500gr? 

 

ОДГОВОР 3:  

Ставка 55 је Pepton.  

Уколико сте мислили на ставку 41 - одговарајуће је понудити Malt 

extract у пак. 500gr. 

 
ПИТАЊЕ 4: 

Ставка 62- Да ли је довољно понудити K-dihidrogen fosfat у квалитету p.a. 

концетрације 99.5%. 

 

ОДГОВОР 4:  

Ставка 62 је Kalijum ferocijanid dekahidrat p.a. 

Уколико сте мислили на ставку 63 - одговарајуће је понудити K-

dihidrogen fosfat у квалитету p.a. концетрације 99.5% 

 

 

 

 



ПИТАЊЕ 5: 

Ставка 80- Ниједан произвођач који поседује ISO стандард за производњу 

хемикалија не производи овај производ у пак. 200gr. Молим Вас за 

информацију да ли је могуће понудити паковања од 250g инопроизвођача 

или 200gr паковање неког домаћег произвођача који не поседује ISO 

стандард за производњу хемикалија? 

 

ОДГОВОР 5:  

Одговарајуће је понудити паковање од 250gr  другог страног произвођача. 

Није прихватљив производ домаћег произвођача који не поседује ISO 

стандард за производњу хемикалија. 

 

 
ПИТАЊЕ 6: 

Ставка 102- Да ли је могуће понудити TRIS bazu у квалитету extra pure? 

 

ОДГОВОР 6:  

Одговор на наведено питање 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: 7 

Датум: 18.08.2016.године 

 


