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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 

 

јавну набавку – ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ број 1/2018 

 

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ОДГОВОРИ 

ПАРТИЈА 2 

 

1. ставка 9- да ли се може понудити             

епрувета 12x75 mm? 

2. Ставка 12- да ли се може понудити 

конусна епрувета за центрифугу 

неградуисана или градуисана? 

3. Ставка  13- да ли се може понудити 

дурхам епрувета спољашњег пречника 

0,6x3,0 cm? 

4. ставке 11-17 - да ли се може понудити 

дурхам епрувета спољашњег пречника 

0,6x1,5? 

5. Ставка  21 – да ли мислите на обичне 

безбојне , амбалазне флаше  од 500 ml 

без поклопца или грло треба да буде 

шлифовано са поклопцем или на наво са 

плавим чепом?Молим прецизнији опис 

тражене ставке 

6. Услови за партију 2 – сертификат о 

квалитету – да ли треба доставити 

изводе из каталога где се види од каквог 

је стакла или је потребно доставити 

неку други цертификат ?  

7. Услови за Партију 2 – нису све ставке 

из наведене партије од стакла које 

подноси температуру 200 C, молим да 

наведете које ставке треба да 

испуњавају  овај услов 

 

 

1. Ставка 9 - може се понудити епрувета   

              12x75 mm. 

2. Ставка 12 - може се понудити    

неградуисана епрувета.  

 

3. Ставка  13 - може се понудити  епрувета  

спољашњег пречника 0,6x3,0 cm .   

 

4. мислили сте на ставку 14 -  може 

понудити дурхам епрувета спољашњег 

пречника 0,6x1,5. 

5.  Ставка  21 – на флаше од 500 ml са  

навојем са плавим чепом. 

 

 

 

6. Услови за партију 2 –  треба доставити 

изводе из каталога.  

 

 

  

 

7. Услови за Партију 2 - све ставке сем 

ставке под редним бројем 15. треба да 

испуњавају услов.                                                                      
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