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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

јавну набавку – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ број 1/2017

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ОДГОВОРИ

Поштовани, молимо Вас да нам у циљу
израде што квалитетније понуде, а у складу
са захтевима ваше тендерске документације
за набавку број 1/2017 одговорите на
следећа ппитања:

1. У Партији 2, захтевате ставку 12,
конусна епрувета 12 ml. Да ли је
одговарајуће понудити градуисану
или неградуисану епрувету?

1. У Партији 2, за ставку 12, конусна
епрувета 12 ml, потребно је понудити
неградуисану епрувету. Уколико у
вашем продајном програму имате само
градуисане , конусне епрувете запремине
12 ml и оне ће се сматрати
прихватљивима.

2. У Партији 2, захтевате ставку 9,
епрувете 13 х 75. Да ли је
одговарајуће понудити епрувете
димензија 12 х 75 пошто тражене
димензије не проналазимо код
произвођача стакла?

2. У Партији 2, за ставку 9, користе се
у раду епрувете 13 х 75, али је
прихватљиво понудити и епрувете
димензија 12 х 75.

3. У Партији 3, захтевате ставку 14,
водоник-пероксид 35%. Да ли је
одговарајуће понудити водоник-
пероксид 30%?

3. У Партији 3, за ставку 14, потребно
је понудити искључиво водоник-
пероксид 35%, због захтева методе и
из истог разлога није прихватљиво
понудити водоник-пероксид 30%.

4. У Партији 3 захтевате ставк 15 и 16
нисте дефинисали величину
паковања пуфера које је
одговарајуће понудити. Да ли су
одговарајућа паковања 500 ml.

4. Да, прихватљиво је понудити
паковања од 500 ml.
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5. У Партији 8, рН електроде, нисте
прецизно дефинисила техничке
карактеристике, па вас молимо да
назначите тип конекције (DIN или
BNC), да ли ектрода треба да буде
стаклена или пластична, за шта ће
бити коришћена, у ком медијуму?

5. У Партији 8, за рН електроде је јасно
назначено да се тражи тефлонска
електрода. Тип конекције је DIN
(коаксијални утикач по DIN 19262) +
банана, дужина кабла 1 m. Електрода
ће се користити за одређивање рН
вредности у узорцима вода.

Комисија за јавну набавку
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