
 
 

                           

 
 
Предмет: Појашњења - одговори на питања у поступку ЈН бр.06/2018 
 
 У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке бр. 06/2018, за 
потребе Института за медицинска истраживања а за коју су, дана 19.11.2018. године, 
позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца, овом наручиоцу је, дана 23.11.2018. године, 
електронском поштом заинтересовано лице доставило питања у коме је садржано 
следеће: 
 

 „ Dostavljamo Vam pitanja za JN 06/2018 za : 

 Partija 1: 

Pozicija 13 - trazene su kartonske kutije dimenzija 135x135x45mm, da li prihvatate 

kartonske kutije dimenzija 133x133x50? 

 Partija 3: 

Pozicija 2- trazene su sterilne epruvete od 15ml na stalku od stiropora, da li 

prihvatate sterilne epruvete na plasticnom stalku? 

Pozicija 6- ploce sa 24 bunara- da li su Vam potrebne sterilne ploce tretirane za 

celijske kulture? 

Pozicija 17- trazene su kartonske kutije dimenzija 135x135x45mm, da li prihvatate 

kartonske kutije dimenzija 133x133x50? 

 Partija 6: 

 Trazeni su nastavci sa filterom pakovanje 10x96kom i trazi se 5komada. Da li mislite 

na 5pakovanja po 10x96komada? “ 

  
 У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:   
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Партија 1 
Не прихватамо.  Димензије су прилагођене носацима у замрзивачу, не можемо да 
мењамо. 
 
Партија 3 
1. Прихватљиво је понудити епрувете на пластичном сталку уколико задовољавају 
наведене карактеристике(15ml, 17/120mm, PP, sterilne). 
 
2. Потребно је да плоче са 24 места буду за културу ћелија у суспензији (хидрофобне, 
стерилне, апирогене и без ендотоксина, у појединачном паковању). 
 
3. Прихватљиво је понудити кутије димензија 133x133x50 mm, уколико имају 
унутрашње преграде и смештају 10x10 тубица од1,5/2 ml. 
 
Партија 6 
- Да. 5 паковања са по 10 кутија наставака, са назнаком да Наручлац задржава право, а 
како је наведено на страни 9 конкурсне документације, да ради правилне оцене 
понуда, а уколико је то потребно, од понуђача за све или поједине производе, затражи 
достављање узорка уколико се из приложеног не може утврдити испуњење 
постављених захтева. На основу достављеног узорка комисија ће утврдити 
прихватљивост понуде. 
 
 

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 
  

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас, 
 

  
 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


