
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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Број: 404-02-288/48/2017-13 
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Београд 

 
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације у поступку јавне 
набавке добара – Лабораторијски инструменти и опрема за потребе Дирекције за 
националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3/17 
 
Партија бр. 9 
 
Питање 1:  
 
Ставка 1- Да ли је прихватљиво понудити стерилизатор који уместо стандарда DIN 58951 
(немачки стандард) испуњава европске стандарде: EN61010-2-040, EN 661010-1, EN61326, 
који се односе на исту област примене ? 
 

Одговор 1:  
 
 
Прихватљиво је понудити. 
 
 
 
Питање 2:  

 
Ставка 1- Да ли је прихватљиво понудити уређај чија је температура аутоклавирања у опсегу 
105-134°C, што покрива све апликације у микробиолошкој лабораторији?   
 
Одговор 2:  
 
Прихватљиво је понудити. 
 
 
Питање 3:  
 
Ставка1- Да ли је прихватљиво понудити аутоклав запремине 22 l?   
 



  

Одговор 3:  
 
Није прихватљиво. Комисија остаје при захтеваној запремини која одговара пројектованим 
потребама лабораторије. 
 
 
Питање 4:  
 
Ставка 2 -  Да ли је одговарајуће понудити дестилатор урађен са дуплим зидом од нерђајућег 
челика Č.4580 (прохром) и заштићен пластификацијом са спољне стране, који одговара свим 
захтеваним каректеристикама али не поседује електронску контролу нивоа нечистоћа у 
испаривачу већ је конфигуриран са аутоматским омекшивачем воде?  Дестилатор који би 
смо понудили  је конфигуриран са аутоматским омекшивачем воде  на улазу у дестилатор па 
стога нема ни потребе за индикатором нивоа нечистоћа (каменца на грејачу) јер је исти 
отклоњен пре уласка у дестилатор. На тај начин  решава се  проблем, а не индикује моменат 
када је до проблема дошло.   
 
 
Одговор 4:  

 
Одговарајуће је понудити дестилатор урађен са дуплим зидом од нерђајућег челика Č.4580 
(прохром) и заштићен пластификацијом са спољне стране, који одговара свим осталим 
захтеваним каректеристикама и који је конфигуриран са аутоматским омекшивачем воде. 
 

Питање 5:  
 
Ставка 2 - Да ли је прихватљиво понудити дестилатор који задовољава све тражене 
карактеристике и има капацитет 8 l/h што би због конфигурације са резервоаром од 24 l дало 
готово исту искористивост уређаја? 

 
 

Одговор 5:  
 
Није прихватљиво. Комисија остаје при захтеваној запремини која одговара пројектованим 
потребама лабораторије. 
 
 
 
Питање 6:  

 
Ставка 3 – Да ли је прихватљиво понудити аналитичку вагу са металним кућиштем и 
димензија таса за мерење Ø80mm, обзиром да предметне карактеристике одговарају већини 
еминентних светских произвођача  Sartorius, Mettler toledo, Ohaus.... , а исте сте и сами 
захтевали у набавци 1.1.1/2014 партија 14. Ставка 1. 

 
 

Одговор 6:  
 

Биће прихваћена свака димензија таса и сваки материјал кућишта уз услов да су испуњене 
све остале захтеване карактеристике. 

 



  

 
Питање 7:  

 
Ставка 11- Да ли је прихватљиво уз мешалицу испоручити импелер 60 mm са два 
закривљена крака, обзиром да исти не постоји са три крака ? 
 
 
Одговор 7:  
 
Није прихватљиво. Комисија је у току испитивања тржиста утврдила да Impeler са 
предметним описом постоји код више произвођача. 

 
Питање 8:  

 
Ставка 14 - Да ли је дошло до грешке код ставке поновљивост где је предпостављамо дошло 
до грешке у куцању и поновљена је вредност опсега мерења. 
 
Одговор 8:  
 
Да дошло је до грешке у куцању и биће урађена измена конкурсне документације.  Исправка 
гласи: +/-2  m ̊C/m ̊H. 
 
 

 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


