ПРЕДМЕТ:

Одговори на питања потенцијалних понуђача, у вези са ЈНМВ 1.1.9/2018,

Хемикалије за наставу (повљени поступак за Партије 1 и 10)
Питање 1: У делу 2 квалитета наводи се следеће: „За одређене хемикалије важе посебно стоги
стандарди квалитета. Марке реномираних произвођача, (Sigma,-Aldrich, Merck, Carlo Erba и
сл.) представљају у овој набавци тражени стандард квалитета, будући да прецизнији опис
стандарда квалитета у оваквој ЈН није могућ“
Молим Вас да нагласите на које тачно ставке у партији бр. 1 и партији бр. 10 се то односи?
Одговор 1: С обзиром да у партији 1 и партији 10 ни за једну ставку не стоји наглашен
произвођач, ово се не односи ни на једну ставку из поменутих партија.
__________________________________________________________________________________
Питање 2:
Питање за партију 1, ставка бр. 6: Да ли су вам пуфери потребни за калибрацију или за
пуферисање и да ли је прихватљиво нудити паковање од 1000ml?
Питање за партију 1, ставка бр.14: Да ли је прихватљиво нудити паковање од 1000ml?
Питање за партију 1, ставка бр. 31: Да ли је прихватљиво нудити паковање од 500ml?
Одговор 2:.
Партија 1, ставка бр. 6: Пуфери ће бити коришћени и за пуферисање и за калибрацију, а
прихватљива је само величина паковања која је тражена конкурсном документацијом, а то је од
500ml.
Партија 1 ставка бр. 14 и ставка бр 31: Прихватљива је само величина паковања која је
тражена конкурсном документацијом.
__________________________________________________________________________________
Питање 3: 3. „Alkohol p.a. ≥99.8% (GC)“ – да ли сте мислили на етанол п.а. или на етанол за
гасну хроматографију?
Одговор 3: Мислили смо на етанол п.а.
_________________________________________________________________________________
Питање 4: 10. „Natrijum hidroksid, extra pure, micropearls, p.a.“ – да ли је прихватљиво
понудити у пелетима, а не перлицама?
Одговор 4: Није прихватљиво понудити у пелетима јер пелети су неравномерне масе и знатно
отежавају одмеравање мањих маса натријум хидриксида. Понуђен натријум хидроксид мора
имати захтевану „micropearls“ гранулацију.
_________________________________________________________________________________

У Београду, 14.09.2018..год.
Комисија за спровођење поступка

