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ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања од стране заинтересованог лица 

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), 

за јавну набавку добара број 1.1.3/19, Комисија Наручиоца у законом предвиђеном року даје 

одговорe на постављенa питања од стране заинтересованог лица. 

 

Питање: 

Партија 28- Да ли је за сваку ставку потребно доставити техничку спецификацију? 

Одговор: 

   За сваку ставку је потребно доставити техничку спецификацију (техничке карактеристике,  

   квалитет), како је и дефинисано у конкурсној документацији у тачки В - УПУТСТВО  

   ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, ставка 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА 

   МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА где је наведено да "Понуда, поред докумената, којим се  

   доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати: 

   - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин 

     спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место 

     испоруке." 

   Питање: 

   Партија 22 – Растварачи за LC i GC хемијску лабораторију, ставка 13 

   С обзиром на то да нико од реномираних произвођача (Sigma, Fisher chemical, Acros,   

   Avantor,  Panreac...) не декларише Магнезијум- сулфат анхидровани u residual analysis 

   квалитету, молимо вас да нам одговорите на питање да ли је прихватљиво понудити  

   Магнезијум- сулфат анхидровани по  

   следећој спецификацији: 

   Magnesium sulfate, anhydrous, 99.5% min 

   Product Specification 

   Assay (unspecified): 99.5% min 

   Impurity content: 0.003% Se max 

   Impurity content: 0.014% Cl max 

   Impurity content: 20 ppm Fe max 

   Loss on Drying: 2% max 

   Trace Metals: 0.001% max 

   Одговор: 

   Да , прихватљиво је понудити Магнезиум сулфате, наведене спецификације.  

   Питање: 

   Да ли је за понуђене артикле потребно уписати каталошке бројеве и произвођача, и ако 

   јесте, на ком месту у понуди то треба уписати? 

   Одговор: 

   Потребно је уписати каталошке бројеве и произвођача. У конкурсној документацији немамо  



   одређено место за уписивање, па се може доставити као прилог. 

   Питање: 

   Партија 22 – Растварачи за LC i GC хемијску лабораторију , ставка 12 

   С обзиром на то да нико од реномираних произвођача (Sigma, Fisher chemical, Acros,  

   Avantor, Panreac, LGC ...) не декларише Izooktan u GC/MS квалитету , молимо вас да нам  

   одговорите на питање да ли је прихватљиво понудити  Isooctane for residue analysis ? 

   Одговор: 

   Да , прихватљиво је понудити Isooctane for residue analysis. 

   Питање: 

   Партија бр.28, Ставка 17 – злато(ИИИ)хлорид, наведена је хемијска формула AuCl3, да ли је 

   у питању грешка? Хемијска формула за злато (III)хлорид јe HAuCl4 * xH2O. 

   Одговор: 

   Није у питању грешка, потребно нам је злато(III)-хлорид (CAS# 13453-07-1) (нпр. Acros  

   Organics Cat.No. AC318645000, или Sigma Aldrich Cat.No.379948) а не злато(III)-хлорид 

   трихидрат - HAuCl4x3H2O (CAS# 16961-25-4). 

Питање: 

У најновијој измени тендерске документације од 03.06.2019. нема модела уговора. 

Да ли је случајно изостављен. 

  Одговор: 

  Модел уговора није случајно изостављен. 

  Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и оверен модел оквирног споразума. 
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