
Наручилац Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.48
Место Ниш

У смислу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама прослеђујемо Вам одговор на Ваш  
допис за  појашњење 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ : одговор на постављенo питањe у вези са конкурсном докуметацијом   
          ЈН 9/19- набавка добара- Медицински потрошни материјал  

1. ПИТАЊЕ –  партија 10  ставка 1-молимо за  појашњење, да ли под аутоматском  
пипетом  мислите на варијабилну аутоматску пипету са опсегом од  5 до 50 ml 

ОДГОВОР 
У партији 10 Пипете аутоматске,ставка  под ред  бр 1- Пипете аутоматске 25-50 мл мисли се на 
пипете са опсегом од 5-50микролитара

2.ПИТАЊЕ –партија 10 ставка 2 – молим за појашњење , да ли је потребно понудити 
наставке за  пипете из ставке 1 или неке друге наставке .Уколико  су други , молимо Вас да 
прецизирате , да ли се ради о жутим наставцима за пипете 1-300 мл или о плавим 
наставцима 100-1000мл

ОДГОВОР  
У партији 10 Пипете аутоматске,ставка  под ред  бр 2 Наставци за пипете мисли се на наставке 

за пипете које се нуде у ставу 1  техничке спецификације у партији 10-Пипете аутоматске
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1. ПИТАЊЕ –  партија 10  ставка 1-молимо за  појашњење, да ли под аутоматском  пипетом  мислите на варијабилну аутоматску пипету са опсегом од  5 до 50 ml 



ОДГОВОР 

У партији 10 Пипете аутоматске,ставка  под ред  бр 1- Пипете аутоматске 25-50 мл мисли се на пипете са опсегом од 5-50микролитара





2.ПИТАЊЕ –партија 10 ставка 2 – молим за појашњење , да ли је потребно понудити наставке за  пипете из ставке 1 или неке друге наставке .Уколико  су други , молимо Вас да прецизирате , да ли се ради о жутим наставцима за пипете 1-300 мл или о плавим наставцима 100-1000мл



 ОДГОВОР  

 У партији 10 Пипете аутоматске,ставка  под ред  бр 2 Наставци за пипете мисли се на наставке за пипете које се нуде у ставу 1  техничке спецификације у партији 10-Пипете аутоматске 





















