
 
 
Комисија за јавну набавку 
Број: 05/2016 
Датум: 08.12.2016 
 
На основу чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и на 
основу захтева заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације, а у вези са 
припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом брoj 05/2016 за јавну набавку мале 
вредности добра лабораторијскa опрема, од 05.12.2016.године, Наручилац доноси следеће:  
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку мале вредности добра лабоараторијска опрема 05/2016 

 
• У вези са питањима заинтересованог лица која гласе: 

  
1. PARTIJA 2 : Eppendorf centrifuga 5430R sa hlađenjem I fiksnim rotorom ili “ odgovarajuće” 
    U konkursnoj dokumentaciji naručilac kao zahteve navodi: 
    -Dimenzije(ŠxDxV):38 x 64 x 29 cm 
    -Težina centrifuge: do 56kg 
    -Nivo buke: do 54db 
    -Maksimalna RCF:30130 x g 
 
    PITANJE: Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima sledeće karakteristike: 
   -Dimenzije(ŠxDxV): 44.3 x 69.5 x 38 cm 
   -Težina centrifuge:65.7kg 
   -Nivo buke: 56db 
   -Maksimalna RCF: 30065 x g 
 
2. PARTIJA 3: Eppendorf CO2 inkubator model Galaxy 170S ili “odgovarajuće” 
    U konkursnoj dokumentaciji naručilac kao zahteve navodi: 
    -Zapremina: 170 litara 
    -Dimenzije(ŠxDxV):69 x 68 x 85 cm 
    
    PITANJE: Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima sledeće karakteristike: 
    -Ukupna zapremina:188.6 litara 
    -Neto zapremina:140 litara 
    -Dimenzije(ŠxDxV): 68 x 74.6 x 89.6 cm 
 
 
Наручилац појашњава 
 
1. Уређај поменутих димензија, тежине, нивоа буке као и дате максималне RCF сматраће се 
одговарајућим. 
 
2. Уређај поменутих димензија сматраће се одговарајућим.  
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Нето запремина је одређена на основу оптималних потреба истраживача на Института за медицинска 
истраживања. 
Нето запремина може да варира (±10)% у односу на задате параметре од 170l нето запремине. 
 
 
 
Додатно појашњење конкурсне документације из претходног става доставља се заинтересованом лицу у 
року од три дана од дана пријема захтева, а објављује се на Порталу јавних набавки и интернет адреси 
наручиоца www.imgge.bg.ac.rs. 
 
  

Председник комисије  
Матија Кликовац с.р. 
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