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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
по јавној набавци бр. 1.1.6/19 - Лабораторијски инструменти и опрема 

 
П-питање 

О-одговор 

 

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања везана за ЈН број 1.1.6/19 

 

Питање: 

У техничкој спецификацији ЈН бр. 1.1.6/19 у делу спецификације који се односи на : 

Контрола инструмента и манипулација подацима пише да: 

“Софтвер мора да контролише све компоненте Система, укључујући GC са припадајућим 

детекторима (FID, ECD, FPD)  , аутосемплер и  MS/MS спектрометар те да омогући прикупљање 

података анализе за истовремено два детектора или појединачно без коришћења екстрахованих 

цхроматограма користећи додатни софтвер. “У наведеном тексту се спомињу детектори FID, 

ECD, FPD док су техничком спецификацијом захтевани FID, ECD и NPD, претпостављамо да се 

ради о штампарској грешци и указујемо вам на исту. Сматрамо да уместо горе наведеног текста 

треба да стоји: 

 

“Софтвер мора да контролише све компоненте Система, укључујући GC са припадајућим 

детекторима (FID, ECD, NPD)  ,аутосемплер и  MS/MS спектрометар те да омогући прикупљање 

података анализе за истовремено два детектора или појединачно без коришћења екстрахованих 

цхроматограма користећи додатни софтвер. “ 

Одговор: 

Дошло је до штампарске грешке.  Хвала што сте нас упутили на грешку. 

 

2. Везано за следећу документацију: 

-ауторизација произвођача опреме да је понуђач овлашћен за продају и сервисирање предметне 

опреме, односно Изјаве или Потврде од стране произвођача 

- изјаве које издаје произвођач опреме везане за техничке карактеристике опреме  

- сервисни сертификат на име сервисера издат од стране произвођча опреме 

 

Да ли је прихватвљиво да горе наведена документа буду достављена на енглеском језику без 

превода на српски језик? 

 

Одговор: 

Прихватљиво је да документа буду достављена на енглеском језику. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈН 1.1.6/19 


