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Предмет: Одговор на постављено питање  
у поступку јавне набавке добара број 5/2015-I  

 
 
 

               Сaгласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на 
постављено питање потецијалног понуђача за јавну набавку добара - набавка 
лабораторијске опреме, број 5/2015-I, Комисија даје следећи одговор који сада 
објављујемо:  

 
 

Питање: 
 
„Po5tovani, najljubaznije Vas molimo da pozitivno odgovorite na slede6a postavljena pitanja, s 
obzirom da ćemo ponuditi uređaj boljih karakteristika odtraLenog, sa opsegom talasnih duZina od 
190 do l100nm, tadnoSdu talasne duZine:+1nm, ponovljivo5du talasne duZine: +0.3nm, Sirinom 
trake: 5nm, fotometrijskim opsegom apsorbance: od -3,000 Abs do 3.000Abs, i opsegom 
transmitase: od 0 do 200yo, i Sumom manjim od 0.002 Abs' 
 
1. U Konkursnoj dokumentaciji, na strani 5/48 u delu specifikacija spektrofotometra, partiial, 
traZeno je za spektrofotometar: mogudnost povezivanja i pradenja rezuJtatatadana radunaru, 
pitanje: Da ti fe biti dovoljno ponuditi uretlaj koji ima mogudnost prenosa rezultata na 
raiunar preko USB konekcije. Ukoliko ne, i ukoliko ste pod ovim mislili na softver, da li ie 
dovoljno samo naglasiti da urettaj ima mogudnost povezivanja sa softverom, ili je neophodno 
da u ponudu bude uraiunat i softver? 
 
2. U Konkursnoj dokumentaciji, na strani 5/48  udelu specifikacija spektrofoto*lt u, pqrtijaJl; 
traZeno je za spektrofotometar: ekran u boji osetljiv na dodir. 
pitanje: Da li 6e biti prihvatljivo ponuditi uredaj diji ekran nije osetljiv ni'do$ir ve6 : 
poseduje standardnu tastaturu i displej, s obzirom da izbor displeja ni na koji naiin ne utiie 
na rezultate i rad uredaja? 
 
3. U Konkursnoj dokumentaciji, na strani 5/48 u delu specifikacija spektrofotometra, partijal, 
traLena je podesiva rezolucija: 1, 0.1, 0.01, ili 0.001' 
Pitanje: Da li se pod rezolucijom misli na rezoluciju displeja' ukoliko ne, molim da se pojasni 
o kojoj rezoluciji i o kojim jedinicama se radi 
 
4. U Konkursnoj dokumentaciji, na strani 5148 l delu specifikacija spektrofotometra, partijal, 
traLenoje: koncentracija -300 do 1999. 
Pitanje: Da li je u pitanju gre5ka, ukoliko ne, molim da pojasnite opseg koncentracije sa 
negativnom vredno56u? 
 
5. U Konkursnoj dokumentaciji, na strani 5/48 u delu specifikacija spektrofotometra, partijal, 
traZeno je za memoriju: SD kartica. 
Pitanje: Da li 6e biti prihvatljivo ponuditi uretlaj koji ima i4tegrisanu memoriju, a 
pro5irenje memorije se vr5i preko USB flash memorije? 
 



6. U Konkursnoj dokumentaciji, na strain 5/48 traZeno je da jeteLinamax 4kg. 
Pitanje: Da li 6e biti prihvatljivo ponuditi 
prenosivom ve6 o stonom laboratorijskom 
5148 l delu specifikacija spektrofotometra, partijal, 
uretlaj iija je teLina 10kg s obzirom da se ne radi o 
urerlaju? 

 

 

 

 
Одговор:  
 
   „ Партија 1 -      
 
1) Потребно је понудити уређај који има могућност повезивања са софтвером. 
 
2) Није прихватљиво. Екран осетљив на додир омогућава да се бирају јасно 
дефинисана поља на дисплеју тако да се неке функције могу обављати брже и 
једноставније. Такође, искључује грешке оператера и не захтева никакву обуку, 
што је важно јер уређај ће користити више људи из различитих лабораторија. 
 
3) Потребно је да инструмент има могућност избора резолуције за приказ 
резултата на екрану. 
 
4) Ради се о опсегу концентрација од 300 до 1990. н 
Наравно да нема концентрација са негативном вредношћу, овде се ради о 
техничкој грешци, јер је уместо  “: „ стављена повлака „ – „ . 
 
5) Прихватљиво је понудити УСБ за складиштење података. 
 
6) Није прихватљив уређај од 10 кг,  с обзиром на потребе Наручиоца а посебно  
због преноса уређаја из једне у другу лабораторију. 
 
 
 
                                                                                                       За Комисију, 
                                                                               проф. др Миломирка Мадић 

 
 
 
 
 
 

   


