TEХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“, НОВИ САД
Шајкашка 34, Нови Сад
Број: 01-404-248/2018-04/1
Дана: 28.02.2018.
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. 02/2018, благовремено упућује

ОДГОВОР
Додатне информације и појашњења конкурсне документације јавне
набавке мале вредности – набавка добара – хемикалије и
лабораторијски потрошни материјал, бр. 02/2018
Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке, упутио је дана
27.02.2018. године путем електронске поште Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 02/2018 где је поставио следеће питање:
Молим за појашњење следећих ставки партије 2 Лабораторијско стакло ЈН
02/2018:
Ст. 3- Бирета по Schellbahu…пластична- На шта се односи пластична?
Ст. 4- Бирета по Schellbahu…ø80- Шта означава ø80?
Да ли ове бирете могу да се понуде са финијом поделом?
Ст. 25- Троуглови за жарење- Молим да дефинишете димензије
Ст. 28- Тучак порцелански- Молим за димензије, као и за информацију да ли је
потребно понудити глазиране или неглазиране
Ст. 53- Маске- Да ли је потребно понудити маске за једнократну употребу
( хируршке) или неке специфичније ( заштитне)? Шта значи број 2 у количини- 2
паковања и по колико комада или 2 маске?
Ст. 55- Дефлегматор- Молим за прецизније димензије или фотографију или
намену
Одговор:
Ставка 3. Славина у бирети је потребно да буде пластична
Ставка 4. Унутрашњи пречник бирете је потребно да буде 8mm

Обе бирете треба да буду са поделом како је наведено у конкурсној
документацији јер је финија подела непрактична приликом извођења лабораторијских
вежби са ученицима.
Ставка 25. Дужина жице је потребно да буде минимум 7cm
Ставка 28. Тучак порецелански треба да је дужине око 10cm, са неглазираним
врхом.
Ставка 53. Mаске хируршке, за једнократну употребу, у паковању 1/100, 2
паковања
Ставка 55. Дефлагматор или хватач капи за дестилацију. Фотографија у прилогу:

Одговор саставила:
Комисија за јавну набавку

