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ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 

7/2016 – Медицински и лабораторијски потрошни материјал 

 

Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊЕ: 

 

 

Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде, а у складу са 

захтевима Ваше тендерске документације за набавку број 7/2016, одговорите на следећа 

питања: 

 

У партији 1, захтевана је ставка 29, cryo кутије са поклопцем и раздељивачем. Које 

висине Вам је потребан раздељивач и са колико места? 

 

У партији 1, захтевана је ставка 39, пинцета 130 mm. Да ли је одговарајуће понудити 

пинцету 130 mm bent или 135 mm bent round траженог произвођача Bochem? 

 

У партији 1, захтевана је ставка 46, пластичне пипете по Пастеру где наводите две 

димензије 155 mm и 150 mm. Да ли је одгварајуће понудити пипету 155 mm? 

 

У партији 1, захтевате ставку 52, покровна стакла 22x22. Тражени произвођач има 

паковање 200 ком па Вас молим за појашњење да ли је потребно понудити 5 или 10 

паковања од 200 ком? 

 

У партији 1, захтевате ставке 65-67, хируршке рукавице. Да ли је одговарајуће 

понудити латекс рукавице без пудера нестерилне у паковању од 100 ком? 

 

У партији 1, захтевана је ставка 74, покровна стакла 24x35mm, obzirom da ove 

dimenzije ne postoje, da li je odgovarajuce ponuditi pokrovna stakla dimenzija 24x32? 

 

У партији 1, захтевана је ставка 75, Hellendahl stainig jar. Молим Вас да коригујете 

димензије из заграде обзиром да се у њима боје предметна стакла димензија 26x76. 

 

У партији 1, захтевате ставку 82, центрифушке епрувете. Да ли су Вам потребне 

епрувете облог или конусног дна? 
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У вези ових питања, наручилац даје следећи ОДГОВОР: 

 

 

Партија 1 - Медицински потрошни материјал I 

 

За ставку бр. 29, потребно је понудити кутије са поклопцем и раздељивачем за чување 

узорака на -80C за микротубе од водоотпорног картона, димензија 136x136x50mm, чија 

је висина 4 cm и која садржи 81 место за узорке. 

За ставку бр. 39, потребно је понудити пинцете - Forceps 135 mm, rounded bend, 18/10 

steel произвођача Bochem „или одговарајуће“. 

За ставку бр. 46, потребно је понудити пластичне пипете по Пастеру, 3 ml, 155 mm, 

macro, graduated, non-sterile, PE. 

За ставку бр. 52, потребно је понудити покровна стакла димензија 22x22 mm, и то 5 

паковања од 200 комада. 

За ставку бр. 65-67, одговарајуће је понудити латекс рукавице, без пудера, нестерилне, 

у паковању од 100 комада. 

За ставку бр. 74, потребно је понудити покровна стакла димензија 24х32 mm. 

За ставку бр. 75, потребно је понудити Hellendahl Staining jars (76x26 mm) slides 

vertically. 

За ставку бр. 82, потребно је понудити епрувете облог дна (Centrifuge glasses with 

round bottom). 


