14000 Ваљево, Вука Караџића 26
тел. 014 222-512 , фаx : 014/244-508

Предмет: Одговор на питање понуђача у вези ЈН 05/2015 - набавка потрошниг материјала за
лабораторију, од 27.04.2015. године.
Питања понуђача везана за партију бр. 3 – Лабораторијско стакло и хемикалије:
1. Ставка бр.17 - Да ли је прихватљиво понудити Ареометар опсега 1.060-1.120, 1.1001.200 или 1.000-1.200, пошто је тражени опсег ареометра не производи.
2. Ставка бр.23 - Да ли мислите на пипету градуисану или трбушасту ове запремине, или
можда на гумену пропипету или макропипету?
3. Ставка бр.24 - Да ли мислите на пипету градуисану или трбушасту ове запремине, или
можда на гумену пропипету или макропипету?
4. Ставка бр.26 - Како би били у могућности да одговоримо на ваш захтев молим да
прецизирате дужуну телескопа?
5. Ставка бр.30 - Да ли је могуће понудити маказе које немају пластични рукохват?
6. Ставка бр.32 - Да ли вам је потребан сталак за 3 левка? Ако желите сталак само за
један левак молим да прецизирате пречник левка.
7. Ставка бр.35 - Да ли мислите на запремину од 250 ml, јер најмања запремина за
пластичне боце капалице је 50 ml?
8. Ставка бр.37 - Да ли мислите на пластичну или стаклену кадицу?
Одговор наручиоца:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ставка бр.17 - Ареометар опсега 1.000-1.100
Ставка бр. 23 - Мисли се на гумени или пластицни наставак за пипете од 2 ml
Ставка бр. 24 - Мисли се на гумени или пластицни наставак за пипете од 10 ml
Ставка бр. 26 - Телескоп на извлачење, дужине око 2.4 - 2.5 m, 3 x 0.8 m
Ставка бр. 30 - Није могуће понудити маказе које немају пластични рукохват
Ставка бр. 32 - За један левак, пречник ринга 45-50 mm
Ставка бр. 35 - Одговор је не , мисли се на запремину од 25 ml
Ставка бр. 37- Мисли се на зидни сталак за цеђење и сушење ерленмајера, чаша,
нормалних судова. Не на кадице

У Ваљеву, 28.04.2015. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

