
 

ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 

7/2017– Медицински и лабораторијски потрошни материјал 

 

 Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊЕ: 

 

За партију 23 - Микроцентрифуга, да ли је прихватљиво понудити центрифугу са 

следећим карактеристикама: 

- тајмер: уместо 10 с-99 мин / у корацима од 1 сек, да ли је прихватљиво  до 59 м.50 с/ у 

корацима од 10 сек односно до 99 х.59 м / у корацима од 1 мин (дакле укупни опсег је 

10 с - 99 х.59 м) 

- подешавање брзине у корацима 100 рпм, да ли је прихватљиво у корацима 10 рпм 

- уместо меморисања последњег циклуса, да ли је прихватљива могућност меморисања 

99 програма 

- ротор полипропиленски, да ли је прихватљив ротор од метала (алуминијум или 

слично) 

- капацитет ротора 24 x 1,5/2,2 мл, да ли је прихватљиво 24 x 1,5/2,0 мл 

- димензије 176x212x266, да ли је прихватљиво 290x280x390 мм 

- тежина центрифуге без ротора 6 кг, да ли је прихватљиво 17 кг 

 

За партију 27 - UV стерилизациони кабинет – PCR box:  

- Да ли је приликом захтева спецификације дошло до грешке 120V/60Hz/0.2A, обзиром 

да је стандардни напон мреже у Србији 220/230V, 50Hz? 

- Да ли је прихватљива спецификација UV density: 300 ± 10% (µW/cm²)? 

 

 У вези ових питања, наручилац даје следећи ОДГОВОР: 

За партију 23 - Микроцентрифуга: 

Понуђене карактеристике нису прихватљиве, те наручилац остаје при захтеваним 

техничким карактеристикама из конкурсне документације. 

За партију 27 - UV стерилизациони кабинет – PCR box: 

У питању је техничка грешка. Потребно је да тражено добро поседује напајање од 

220/230V, 50Hz.  

Када је реч о UV густини (density), понуђени UV density: 300 ± 10% (µW/cm²) није 

прихватљив. У том погледу, наручилац остаје при траженим техничким 

карактеристикама из конкурсне документације. 

 

Имајући у виду наведено, наручилац ће измене и допуне конкурсне документације за 

предметну јавну набавку, у делу који се односи на техничку спецификацију и образац 

понуде за партију 27, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца у законском року и у складу са Законом о јавним набавкама. 


