
 

 

 

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 конкурсне документације ЈН број 

7/16. 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Партија бр.2 ставка 142. Salicylic acid, BioXtra, ≥99.0%, Cat No S5922 или 

одговарајући 

 

На основу објављених питања и одговора од 17.08.2016., није најјасније коју 

је количину потребно понудити. Молимо Вас за потврду да ли је довољно 

понудити 100g наведеног артикла Salicylic acid, BioXtra, ≥99.0%, Cat No S5922. 

 

ОДГОВОР 1:  

Како је укупно тражена количина добра Salicylic acid, BioXtra, ≥99.0%, Cat No 

S5922 или одговарајући 100g, одговарајуће је понудити паковање 100g 

наведеног артикла. Овај одговор мења одговор на питање број 10 

Објашњења конкурсне документације број 4. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Партија бр.2 ставка 153. Etilendiamin tetrasirćetna kiselina  

(Ethylendiaminetetraacetic acid), Sigma, kat. Br. E6758 или одговарајући 

 

На основу објављених питања и одговора од 17.08.2016., није најјасније коју 

је количину потребно понудити. Молимо Вас за потврду да ли је довољно 

понудити 100g наведеног артикла Etilendiamin tetrasirćetna kiselina  

(Ethylendiaminetetraacetic acid), Sigma, kat. Br. E6758 

 

ОДГОВОР 2:  

Како је укупно тражена количина добра Etilendiamin tetrasirćetna kiselina  

(Ethylendiaminetetraacetic acid), Sigma, kat. Br. E6758 или одговарајући 100g, 

одговарајуће је понудити паковање 100g наведеног артикла. Овај одговор 

мења одговор на питање број 11 Објашњења конкурсне документације 

број 4. 

 

 

 

 

 



 

ПИТАЊЕ 3: 

Партија бр.2 ставка 161. Acrylamide (standard-sigma cat no 23701-F или 

одговарајући) захтевано паковање је 100mg.  

 

На основу објављених питања и одговора од 17.08.2016., наведено је да је 

могуће понудити стандард у паковању од 250g. 

 

Како ниједан произвођач нема стандард од 250g, молимо Вас за 

појашњење да ли је потребно понудити чисту супстанцу или стандард 

Acrylamide (standard-sigma cat no 23701-F или одговарајући) у траженој 

количини од 100mg 

 

 

ОДГОВОР 3:  

Како је укупно тражена количина добра Acrylamide (standard-sigma cat no 

23701-F или одговарајући) 100mg, одговарајуће је понудити паковање 100mg 

наведеног артикла.  Овај одговор мења одговор на питање број 12 

Објашњења конкурсне документације број 4. 

 

 

 

Наведена објашњења  представљају саставни део Конкурсне 

документације. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

Објашњење број: 8 

Датум: 22.08.2016.године 

 


