
 
 
Комисија за јавну набавку 
Број: 05/2016 
Датум: 14.12.2016 
 
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: 

  
U delu VI SPECIFIKACIJA DOBRA, Partija 7-Digestor, sa tehničkim karakteristikama tražene opreme , dati su 
zahtevi za materijal od kojeg se izradjuju radna ploča, bočne i zadnja strana digestora. “…Tehničke 
karakteristike • Radna ploča: Kiselootporne keramičke pločice • Bočne strane: Kiselootporne keramičke pločice 
• Zadnja strana: Kiselootporne keramičke pločice …” S obzirom na prisustvo velikog broja kvalitetnih materijala 
na tržištu , na naše dugogodišnje iskustvo u proizvodnji digestora , kao i na aktuelne svetske trendove u vezi sa 
najvišim standardima u izradi laboratorijskog nameštaja, predložili bismo i drugi materijal, istog ili boljeg 
svojstva, koji se uklapaju u tražene karakteristike. Da li je prihvatljivo ponuditi digestor sa radnom pločom, 
bočnim stranama i zadnjom stranom izradjenim od materijala Tresta TopLab plus, imajući u vidu njegove 
karakteristike u pogledu hemijske i termičke otpornosti .Materijal je iz jednog dela, sa fabrički 
oborenim/obrađenim ivicama, izuzetne hemijske rezistentnosti, otporna na kiseline, baze, organske rastvarače 
kao i na visoku temperaturu (180 °C direktnog kontakta). Modul elastičnosti ≥ 9.000 N/m m², otpornost na 
grebanje ≥ 4, specifična težina meterijala 1.350 kg/m3 . 
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Moguće je ponuditi TRESPA-u kao materijal za izradu delova digestora. 
 
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  
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