
TEХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“, НОВИ САД

Шајкашка 34, Нови Сад

Број: 01-404-173/2015-10

Дана: 12.02.2015.

Нови Сад

На основу члана 63. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012  и  14/2015),  а  поступајући  у  складу  са  чланом 20.  истог  Закона,  Техничка 

школа  „Павле  Савић“,  Нови  Сад,  улица  Шајкашка  34,  Нови  Сад  (у  даљем  тексту: 

Наручилац),  поступајући  по  Захтеву  за  додатним информацијама  или  појашњењима 

конкурсне документације ЈН бр. 02/2015, благовремено упућује

ОДГОВОР

Додатне информације и појашњења конкурсне документације јавне 

набавке мале вредности – набавка добара –  хемикалије и 

лабораторијски потрошни материјал, бр. 02/2015

Заинтересовани  понуђач  за  учешће  у поступку јавне  набавке,  упутио  је  дана 

12.02.2015. године путем електронске поште Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 02/2015 где је поставио следеће питање:

Молим Вас да нам дате одговор на следећа питања везана за вашу тендерску 

документацију ЈН 02/2015 у законом предвиђеном року:

1. За све тражене хемикалије нигде не наводите квалитет који тражите, p.a, 

purrum технички.... Молим Вас да нам одговорите који квалитет Вам је потребан

2. Да ли је могуће за ставке под редним бројем 2, 5, 17, могуће понудити 

већа паковања од 1000ml, као што су 2,5 lit, 5 lit или 10lit?

3. У ставци број 11 наводите бирета, а у опису 25ml али не наводите која је 

бирета у питању Аутоматска, Аутоматска са боцом и пумпицом, Аутоматска светла или 

тамна, или треба нудити обичне бирете са Selbah цртом и равном или косом славином. 

Молим Вас да дате тачно одређен опис да би се могло да се понуди оно што вам је 

потребно.

4. У ставкама 35 и 36 наводите Ерленмајере али не наводите да ли широко 

или уско грло. Молим вас за разјашњење

5. У ставкама 72 – 77 тражите мензуре  али не наводите да ли се ради о 

високој или ниској форми. Молим Вас за разјашњење.

6. У ставкама под бројем 77 и 78 не наводите да ли су мерни балони са 

равним дном или округлим. Волим Вас за разјашњење

 Одговор: 

1. Тражене хемикалије треба да испуњавају p.a. квалитет.



2. За хемикалије под тачком 5. и 17. није могуће нудити већа паковања јер 

их  користе  ученици  при  извођењу  вежби.  Под  тачком  2.  спецификације  налазе  се 

аерометри и количина им је одређена у комадима.

3. Под  тачком  11.  бирете  –  обичне  бирете  по  Мору,  Selbah  црта,  равна 

тефлон славина,. 25cm3

4. Ерленмајери под тачком 35 и 36 спецификације су потребни са широким 

грлом.

5. Мензуре под тачком 72-77. су потребне у високој форми.

6. У ставкама 78. и 79.  - мерни балони – одмерна тиквица са ПВЦ чепом. 

Тачка 77. спецификације се односи на мензуре, те је одговор дат у претходној тачки 5.

Одговор саставила:

Комисија за јавну набавку


