
 

 
Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп 
Кпмисија за јавну набавку 
Брпј: 16/2018 
Датум: 09.11.2018 
Бепград, Впјвпде Степе 444а 
 
На пснпву чл.63 ст.3 Закпна п јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и на 
пснпву захтева заинтереспванпг лица за ппјашоеоем кпнкурсне дпкументације, а у вези са 
припремаоем ппнуде у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм брoj 16/2018 за јавну набавку мале 
вреднпсти дпбра – медицински пптрпшни материјал,  Наручилац дпнпси следеће:  
 

ДПДАТНП ППЈАШОЕОЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку мале вреднпсти дпбра -  медицински пптрпшни материјал 16/2018 
 

             У вези са питаоем заинтереспванпг лица кпје гласи: 
 
 
 

1. Партија 1, ппзиција 3 – Микрптитер плпче 6 бунарића - Прпизвпђач кпјег сте навели кап 
еквивалент прпизвпди плпче са 6 бунара радне запремине 4.0ml. Да ли је радна запремина пд 
4.0 ml прихватљива? 

      Наручилац појашњава: 

Да,прихватљива је. 

 

2.  Партија 1, ппзиција 4 – Микрптитер плпче 12 бунарића - Прпизвпдјач кпјег сте навели кап 

еквивалент прпизвпди плпче са 12 бунара ппвршине гајеоа 3,65 цм2 пп бунару. Да ли је 

ппвршина гајеоа пд 3,65 цм2 пп бунару прихватљива? 

Наручилац ппјашоава: 

Да,прихватљива је. 

 

3.  Партија 1, ппзиција 7 – Фласкпви ппвршине гајеоа 75цм2 – Прпизвпђач кпјег сте навели кап 

еквивалент прпизвпди фласкпве ппвршине гајеоа 75цм2 са раднпм запреминпм 21мл. Да ли је 

радна запремина пд 21мл прихватљива? 

Наручилац ппјашоава: 

Да,прихватљива је. 

 

4.  Партија 1, ппзиција 8 – Фласкпви ппвршине гајеоа 175цм2 – Прпизвпђач кпјег сте навели кап 

еквивалент прпизвпди фласкпве ппвршине гајеоа 175цм2 са раднпм запреминпм 50мл. Да ли је 

радна запремина пд 50мл прихватљива? 

Наручилац ппјашоава: 

Да,прихватљива је. 

 
 



 

5. Партија 1, ппзиција 21 – Фласкпви ппвршине гајеоа 75цм2 – Прпизвпдјач кпјег сте навели кап 
еквивалент прпизвпди фласкпве ппвршине гајеоа 75цм2 са раднпм запреминпм 21мл. Да ли је радна 
запремина пд 21мл прихватљива? 
 Наручилац појашњава: 

Да,прихватљива је. 

 
 

 
 
 
Дпдатнп ппјашоеое кпнкурсне дпкументације из претхпднпг става дпставља се заинтереспванпм лицу у 
рпку пд три дана пд дана пријема захтева, а пбјављује се на Ппрталу јавних набавки и интернет адреси 
наручипца www.imgge.bg.ac.rs. 
 

                                                                                                                                     Члан кпмисије  
                                                                                                             Саоа Митрпвић 

 

http://www.imgge.bg.ac.rs/

