
TEХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“, НОВИ САД

Шајкашка 34, Нови Сад

Број: 01-404-173/2015-11

Дана: 13.02.2015.

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:

Замолила бих Вас да ми одговорите на Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈН 02/2015

Ставка 9. Која је запремина аутоматске бирете?

Ставка 20. Наведите који фи.

Ставка 39. Еза од колико ул?

Ставка 60. Жарени или нежарени кварцни песак?

Ставка 61. и 62. Лакмус папир траке или ролне?

Ставка  126.  Можете  ли  да  дате  појашњење  шта  је  S-трака  или  мислите  на 

сумпорну траку?

Ставка 129., 130. и 131. Наведите температурни распон и дајте појашњења за 

термометар у ставци 130. и 131.

Одговор: 

Ставка 9. Запремина аутоматске бирете од 50cm3

Ставка 20. Црева за хладњаке  Ø 6/8mm

Ставка 39. Дужина еза је 6cm, а отвор омче је 4mm

Ставка 60. Кварцни песак треба да је жарени

Ставка 61. и 62. Лакмус папир треба да је у тракама у паковању од 100 комада



Ставка 126. S-трака је сумпорна трака

Ставка 129. - Термометар алкохолни, 360 степени, са поделом на два степена

Ставка 130. - Термометар алкохолни, са температурним распоном 0-100ºC, са поделом 

на један степен

Ставка 131. - Термометар алкохолни, са температурним распоном 0-250ºC, са поделом 

на један степен

Одговор саставила:

Комисија за јавну набавку


