TEХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“, НОВИ САД
Шајкашка 34, Нови Сад
Број: 01-404-284/2016-05
Дана: 15.03.2016.
Нови Сад
На основу члана 63. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), 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. 03/2016, благовремено упућује

ОДГОВОР
Додатне информације и појашњења конкурсне документације јавне
набавке мале вредности – набавка добара – хемикалије и потрошни
лабораторијски материјал, бр. 03/2016
Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке, упутио је дана
14.03.2016. године путем електронске поште Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 03/2016 где је поставио следећа питања:
ПАРТИЈА 2.
1. Ставка 2 – да ли бирета треба да буде од 10 или 25 ml и да ли је у питању
комплет са боцом и пумпицом или само бирета?
2. Ставке 3 и 4 - обзиром да су за дестлацију, да ли грло треба да буде шлифовано
или само широко грло?
3. Ставке 21 и 22 – да ли мислите на тиквице за јодни број, које су са шлифованим
грлом 29/32 и стакленим запушачем?
4. Ставке 42 и 43 - да ли грло треба да буде шлифовано или не?
5. Ставке 47 и 61 – да ли клеме треба да имају муфу или се може понудити без
муфе?
6. Ставка 48 – да ли Пастерове пипете треба да буду стерилне или не? Ако треба да
буду нестерилне, може ли се понудити од 3ml, чије је паковање 500 ком?
7. Ставка 57 – која димензија покровних љуспица је у питању?
8. Ставка 62 - да ли се могу понудити полиетиленске рукавице или латекс са
таклом?
9. Ставка 70 – да ли је у реду понудити троугао димензије 60x60 mm?
10. Ставке 75 и 76 – да ли су наведене димензије у спецификацији унутрашњи или
спољашњи пречник? Да ли треба да буду гумена или силиконска црева?
Одговор:
1. Ставка 2 – Аутоматска бирета по Pellet-у од 25ml са боцом без пумпице
2. Ставке 3 и 4 – са шлифованим грлом

3. Ставке 21 и 22 – да, мисли се на тиквице за јодни број, са шлифованим грлом
29/32 и стакленим запушачем
4. Ставке 42 и 43 – да, треба да буде шлифовано
5. Ставке 47 и 61 –може без муфе
6. Ставка 48 – Пастерове пипете не треба да буду стерилне, може се понудити
од 3ml, јер су услови у спецификацији дати као минимални, али је потребна
количина пипета тачно одређена спецификацијом
7. Ставка 57 – димензија 18х18mm
8. Ставка 62- - латекс са таклом
9. Ставка 70 – да, дуже жице
10. Ставке 75 и 76 –унутрашњи пречник, силиконска црева
Одговор саставила:
Комисија за јавну набавку

