TEХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“, НОВИ САД
Шајкашка 34, Нови Сад
Број: 01-404-173/2015-12
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
13.02.2015. 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.
У ставци број 9. не наводите запремину тражене бирете 10, 25 или 50ml,
такође не наводите да ли је потребно понудити комплет или само бирету и која је у
питању тамна или светла. Молим Вас за разјашњење.
2.
У ставци број 16 не наводите који су бутирометри у питању за млеко 07% или неки сасвим други за сир, павлаку... Молим Вас за разјашњење
3.
У ставци број 20 не наводите који је пречник траженог црева? Молим Вас
за разјашњење
4.
У ставци 64 не наводите који је пречник траженог левка. Молим вас за
разјашњење
5.
У ставци 68. наводите Либигов хладњак усправни, да ли мислите са
рефлуксом? Молим Вас за разјашњење
6.
У стаци 111. не наводите димензије кутијица, пошто нам 50gr не даје
никакво објашњење шта понудити. Молим Вас за разјашњење
7.
У ставкама 114 и 115 не наводите димензије реагенс боца које сте
понудили
8.
у ставкама 124 и 125 не наводите за које епрувете и кивете су Вам
потребни сталци. Молим Вас да нам кажете о који димензијама епрувета и кивета се
ради. Узмите у обзир да кивете и епрувете немају исте димензије па нам разјасните од
10 тражених комада колико је за епрувете а колико за кивете.
Одговор:

Аутоматске бирете - запремине 50cm3, са пумпицом и боцом од 2l,
светла, комплет бирета
2.
Бутирометри за млеко, 0-7%
3.
Црева за хладњаке Ø6/8mm
4.
Пречник траженог левка Ø50
5.
Мисли се на стандардни Либигов хладњак, да није са шлифом
6.
ПВЦ козметичке кутије са поклопцем од 50gr , Ø60x25mm
7.
Запремине реагенс боца под тачкама 114. и 115. су 100ml
8.
ставка 124. Број радни места на сталку 24, промер отвора Ø 16
ставка 125. Број радни места на сталку 30, промер отвора Ø 16
1.

Одговор саставила:
Комисија за јавну набавку

