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Број: 404-02-36/2017-06-6

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 17.08.2016.

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈНМВ 04/2017- Медицински и
лабораторијски потрошни материјал (хемикалије, референтни материјали, стакло,
пластика, филтери и др.). Oзнака из Општег речника набавки: 24300000 - Основне
неорганске и органске хемикалије; 24315000 - Разне неорганске хемикалије; 19520000 –
Производи од пластичних маса; 15994200 – Филтер хартија; 33790000 - Лабораторијски,
хигијенски или фармацеутски предмети од стакла )
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15), у јавној набавци у отвореном поступку ЈНМВ 04/2017- Медицински и
лабораторијски потрошни материјал (хемикалије, референтни материјали, стакло,
пластика, филтери и др.)., достављамо вам одговор на следећa питањa:
Питање 1. за Партију 4 - Филтер папир, Ставка 5:
 Молимо Вас да потврдите да је за тражену ставку, Glass-Microfibre Discs пречника
47мм, одговарајуће - понудити стаклене микрофибер филтере, величине пора 2,7μм у
паковању од 50 ком.?
Питање 2. за Партију 4 - Филтер папир, Ставка 5:
 Молимо Вас за следеће појашњење у вези филтер папира (ПАРТИЈА 4) ред.бр.5
"Стаклени филтер папир Glass-Microfibre Discs (WHATMAN) Ø47мм 8μм или екв.,
100 / 1-60 кутија". Који папир Вхатман-ов је у питању (Граде, кат. број)? Ова
величина пора се не налази у техничким спецификацијама. Да ли је то папир за
анализу ПМ10, ПМ2,5 ...?
Одговор:
Имајући у виду ваше питање, а узимајући у обзир тражене карактеристике (стаклени филтер
папир, Glass-Microfibre Discs (WHATMAN) Ø 47мм, 8μм, или еквивалент, 100/1) које се односе
на пречник филтер папира, величину пора филтер папира и паковање филтет папира, као и да
се престало са производњом филтер папира величина пора од 8μм, прихвата се да
карактеристике филтер папира могу бити: Стаклени филтер папир, Glass-Microfibre Discs
(WHATMAN или одговарајући), пречника филтер папира Ø 47мм, величина пора филтер
папира 2,7μм и паковање од 50 ком.
Питање 3. за Партију 4 - Филтер папир, Ставка 6: "Кварцни филтер папир- Quartz
Microfibre Discs Whatman Ø47мм или екв., 50 / 1,40 кутија"
 Да ли сте мислили на следећи:
Whatman quartz microfiber filter, binder free, Grade QM-A, 47мм, circle disc
(Whatman1851-047), pack of 50?
Одговор:
Уколико се ради о филтер папиру који може да се користи за узорковање и анализу
суспендованих честица ПМ10, прихвата се као понуда (Whatman quartz microfiber filter, binder
free, Grade QM-A, 47мм, circle disc (Whatman1851-047), pack of 50.

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.
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