
 
 
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: 

  
Postovani, 
  
Molimo razjasnite sledece: 
  
Partija 2 
1. Trazena je centrifuga  dimenzije do maks. 38x64x29cm - da li su prihvatljive dimenzije 46x67x32cm? 
2. Trazena je tezina centrifuge: maks. 56kg - da li je prihvatljiva tezina centrifuge od 71kg? 
3. Trazen je nivo buke 54db - da li je prihvatljiv  nivo buke 54db? 
4. Trazen je kapacitet memorisanja minimum 50 programa i 5 programskih tastera - da li je prihvatljiv kapacitet 
memorisanja 90 programa i 4 programskih tastera  
  
Partija 3 
1.Trazen je inkubator zapremine 170Lit - da li je prihvatljiv inkubator zapremine 165Lit? 
2. Trazena je dezinfekcija 4 sata na 120C  - da li je prihvatljiva dekontaminacija 12 sati na 90C? 
3. Tražena je unutrasnjost komore bez ventilatora - da li je prihvatljiva unutrasnjost komore sa ventilaatorom? 
4. Trazen je IR CO2 senzor - da li je prihvatljiv TC senzor? 
5. Trazen je LED ekran sa prikazom T i CO2 - da li je prihvatljiv touch-screen koji prikazuje sve paramentre i 
funkcije inkubatora? 
6. Trazen je RS-232 port - da li je prihvatljiv USB port? 
7. Trazili ste dimenzije ne vece od 690x680x850mm - da li su prihvatljive dimenzije 637x790x905mm? 
  
Partija 7 
1. Da li je uz digestor neophodno isporuciti kiselootporni ventilator?  
  
Unapred zahvaljujemo 
  

I molimo da potvrdite prijem ovog dopisa. 

 
Наручилац појашњава 
 
Партија 2 
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1. Уређај поменутих димензија, тежине, нивоа буке као и капацитета меморисања 90 програма и 4 
програмска тастера сматраће се одговарајућим. 
 
Партија 3 
 
2. Уређај поменутих димензија, поменуте запремине, са TC сензором сматраће се одговарајућим, touch-
screen који приказује  све параметре и функције инкубатора, као и са USB портом сматраће се 
одговарајућим.  
Потребна је виша деконтаминација од 90C, културе са којима се ради су јако осетљиве. 
Вентилатор у унутрашњости би стварао проблеме због осетљивости култура са којима се ради. 
 
Партија 7 
 
3. Да, пошто је остатак инсталације киселоотпоран. 
 
 
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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