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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-42/20, даје следећи одговор на питање заинтересованог лица: 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Достављамо Вам следећа питања везано за јавну набавку М-42/20:  

 

ПИТАЊЕ 1: 

Партија 3: Ставка бр.3 

-Молимо Вас да прецизирате који вам је пречник филтер папира потребан. 

-Да ли је тражени филтер папир у табаку или сечен? Уколико је сечен који је ø? 

 

ОДГОВОР 1: 

Одговарајуће је понудити: Wathman filter papir br 1 ili odgovarajući, sečen, precnik 

iznosi 125 mm. 

ПИТАЊЕ 2: 

Партија 5:  

Ставка бр.1- Молимо Вас да прецизирате која вам је запремина бурета потребна.  

Ставка бр.2- Молимо Вас да прецизирате да ли Вам је потребан стаклени 

ерленмајер са шлифованим затварачем или пластични са навојним затварачем 

Ставка бр.10- Молимо Вас да ли је спецификација за ставку бр. 3 иста и за ставку 

бр. 10 тј да ли се мисли на исте боце са распршивачем. У супротном молимо вас 

прецизирајте које су вам боце потребне, каталошки број, произвођач или слика 

артикла. 

 

ОДГОВОР 2: 

Ставка бр.1- Одговарајуће је понудити: Plastičnu burad za uzorke zapremine 30L; 
Ставка бр.2- Одговарајуће је понудити: Stakleni erlenmajer sa navojnim zatvaračem 

1000 ml, Simax ili odgovarajući; 

Ставка бр.10- Одговарајуће је понудити: Plastičnu bocu sa raspršivačem, zapremine 

500 mL proizvođača LABBOX  kataloški broj: FVAP-500-001 ili odgovarajući. 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Партија 10:  

Ставка бр.9- Молимо вас да прецизирате да ли треба понудити наставке у кесама 

чије је паковање 500 ком или су вам потребни tip boxovi са наставцима где је 

количина 480ком?  У супротном молимо Вас да наведете каталошки број артикла 

који вам је потребан" 

Ставка бр.11- За тражени артикал по произвођачкој спецификацији паковање је 

кеса од 1000 ком или су вам потребни tip boxovi са наставцима где је количина 

480ком? У супротном наведите каталошки број. 

 

ОДГОВОР 3: 

Ставка бр.9- Одговарајуће је понудити: Nastavci tip box (pakovanje 480 komada)  

100-1000μl; 
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Ставка бр.11- Одговарајуће је понудити: Nastavci tip box (pakovanje 480 komada) 

10-100μl . 

 

 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације.  
        

 

 

Објашњење број: 2     Комисија за јавну набавку 

Датум: 13.10.2020.г. 


