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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Питањa : 
Питање 1: Да ли је направљена грешка у спецификацији и запремини контејнера за чување узорака у течном азоту? 
Наиме, тражена спецификација одговара контејнеру за чување ветеринарских узорака у течном азоту и по 
карактеристикама и по запремини (40 литара). Максимална запремина од 40 литара је прихватљива да би контејнер 
могао да буде преносив на фарме где се врши инсеминација.  
Питање 2: Да ли је грешка и у спецификацији контејнера за чување допуне азота? Наиме, запремина помоћног контејнера 
за чување допуне азота је нелогична у односу на тражену запремину контејнера за чување узорака. Уобичајено је да 
скадишни контејнер буде веће запремине од поноћног контејнера из кога се врши добуна, уколико не постоји централни 
довод течног азота. У односу на тражену запремину од 100 литара контејнера за чување допуне азота, складишни 
контејнер за узорке би требало да буде запремине минимум 200 литара. 
Питање 3: Да ли ставка 14 из дела „Техничке карактеристике“ одговара ставки 9 – Суви стерилизатор из партије 3? Да ли је 
грешка у куцању јер је ставка 14 названа „pH-metar“? 
Питање 4: Да ли је прихватљива центрифуга са максималном брзином до 4000 рпм? 
Питање 5: Да ли је прихватљива центрифуга са капацитетом ротора : 

-      варијанта а) 16 туба од 15 мл и 16 туба од 4-7 мл 
-      варијанта б) 16 туба од 15 мл и 20 туба од 1,6-7 мл? 
  

Питања која се односе на Решење Агенције за лекове И медицинска средства (АЛИМС). 
Из траженог на страни 4 тендерске документације види се да се за спецификовану опрему траже Решења АЛИМС-а. 
Партија 1, ставке 1 и 2 - Ламинарне коморе 
Питање 6: Да ли је прихватљиво да се ламинарне коморе за рад у ИВФ лабораторији изузму од траженог захтева за 
Решење АЛИМС-а јер комора са овим решењем нема на тржишту? 
Партија 1, ставка 3 – Центрифуга: 
Питање 7: Да ли се за центруфугу тражи Решење Агенције за лекове и медицинска средства? 
Паритја 3, ставка 9 – Суви стерилизатор 
Питање 8: Да ли се за суви стерилизатор тражи Решење Агенције за лекове и медицинских средсава? 
 
1. Одговори : 
Одговор 1: Наручилац је предвидео ДВА Контејнера од по 40 литара за чување узорака и ЈЕДАН за допуну азота од 100 
литара. Међутим у конкурсној документацији је направљена грешка где је наведен 1ком уместо 2ком. С тим у вези биће 
извршена измена документације.  
Одговор 2: Исти одговор као на Питање бр.1. 
Одговор 3: У конкурсној документацији је направљена грешка. У називу ставке је наведено "ПХ-метар" уместо Суви 
стерилизатор као што се и види из техничких карактеристика. С тим у вези биће извршена измена документације. 
Одговор 4: Наручилац остаје при захтеву за максималном брзионом као што је наведено у документацији. 
Одговор 5: За наручиоца је прихватљива варијанта под б). 
Одговор 6: Наручилац је формирао три партије као логичке целине. С тим у вези за Партију 1 и Партију 2 је прихватљиво 
понудити опрему без Решења АЛИМС. Код Партије 3 потребно је доставити Решење АЛИМС само за Аспирациону пумпу и 
Суви стерилизатор. С тим у вези биће извршена измена документације. 
Одговор 7: Исти одговор као на Питање бр.6.  
Одговор 8: Исти одговор као на Питање бр.6. 
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