ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ ПАЗАРУ
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U NOVOM PAZARU

Број: 1660/14
Датум: 27.05.2014. године

Предмет: Додатна објашњења у поступку јавнe набавке број ЈНМВ-07/14
Од потенцијалних понуђача, који су преузели конкурсну документацију јавне набавке број ЈНМВ07/14, предмет набавке Набавка потрошног лабораторијског материјала, добили смо захтев за
допунскo објашњењe и одговор на следеће питање:

Питање 1:

Сходно важећем Закону о јавним набавкама и Упутству за подношење понуда за ЈНМВ07/14 - Набавка потрошног лабораторијског материјала, молимо Вас да нам у што краћем
року доставите појашњење за доле наведени део конкурсне документације :
На страни 6/31, Спецификације потрошног лабораторијског материјала у оквиру партије
„Лабораторијски материјал за вежбе из хемије “, под ставком :
- 40., захтеван је Фолин – Циоцалтеу-ов реагенс у количини од 9 г. Како је овај реагенс
течан, молимо вас да нам одговорите де ли прихватате де вам понудимо најмање
произвођачко паковање од 100мл ?
- 44., Гумени чепови за епрувете, захтевано је једно паковање. Молимо вас да нам
дефинишете величину овог паковања.
- 46., гумице за Пастерове пипете, захтевано је једно паковање. Молимо вас да нам
дефинишете величину овог паковања.
- 59., квантитативни филтер папир – црна трака, захтевана су два паковање. Молимо вас да
нам дефинишете пречник филтер папира и да ли сте мислили на стандардну величину
паковања од 100 комада ?
- 71., макропипете од 0.1 – 200мл, захтевано је једно паковање. Молимо вас да нам
дефинишете величину овог паковања.
- 72., мањи магнети за мешалице, захтевано је једно паковање. Молимо вас да нам
дефинишете величину овог паковања.
- 75., микропипете градуисане, 5μл, да ли мислите на ...............................
- 113.,ТЛЦ плоче са силикагелом; GF 254, 20x20, захтевано је десет комада. Молимо
вас да нам потврдите да сте мислили на количину од 10 паковања од по 25 плоча, јер
је стандардно паковање 25 плоча и оне се не продају на комад јер су веома
подложне атмосферским утицајима ( осетљиве су на влагу ).
- 123., универзални индикатотски папир, pH 0-14, захтевано је 5 паковања, Молимо вас
да нам дефинишете величину овог паковања ( стандардно паковање је 100 ком )
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Питање 2:

На страни 10/31, Спецификације потрошног лабораторијског материјала у оквиру партије
„Лабораторијски материјал за вежбе из биологије “, под ставком :
- 39., пикринска киселина , као ова хемикалија у својој основи представља иницијални
експлозив, скоро сви произвођачи су је избацили из свог производног програма, а они који
га још производе имају забрану извоза овакве материје. Стога вас молимо да ову ставку
избаците из свог захтева за набавку.
Одговор 1:

-

Folin – Ciocalteu-ov реагенс, прихватамо понуду за једно паковање од 100 ml
Гумени чепови за епрувете , реч је о 1 паковању од 100 komada
Гумице за Пастерове пипете, реч је о 1 паковању од 100 komada
Квантитативни филтер папир – црна трака, реч је о стандардној величини и о два
пакавања од 100 комада
Мањи магнети за мешалице, реч је о 1 паковању од 20 комада
Макропипете courollers 0.1 до 200 ml, реч је о 1 паковању од 5 комада
Микропипете градуисане, 5μl, реч је о микропипетама за TLC, градуисане 5μl
TLC плоче са силица гелом; GF 254, 20x20, прихватамо понуду за 1 стандардно паковање
од 25 плоча
Универзални индикаторски папир, pH 0-14, реч је о 5 стандардних паковања у сваком
паковању по 100 ком.
Одговор 2:
Сагласни смо да се тражена ставка под називом Пикринска киселина избаци из захтева за набавку
лабораторијског материјала за вежбе из биологије.

Напомена 1: За исплату су меродавне уговорене јединичне цене, тако да су зависно од

амбалаже могуће измене укупно уговорене цене.
Напомена 2: Напомињемо да је измењено поглавље III. Спецификација потрошног

лабораторијског материјала (стране 5,6,7,8,9,10) као и поглавље VI. Oбразац 2. Структура
понуђене цене (стране 17,18,19,20,21,22). Измењене стране су званично оглашене на
Порталу јавних набавки, као и на сајту Државног универзитета у Новом Пазару
www.np.ac.rs .
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