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ЈНМВ бр. 14 / 2014 добра – Набавка потрошног материјала за Галенску лабораторију
Питања и одговори од 16. 06. 2014. године

1. Питање:
Молимо вас да нам детаљније опишете ставке из Партије II – Потрошни материјал за мембранску
филтрацију:
Од ког материјала треба да буду израђени мембрански филтри? Наведене величине пора су
доступне од целулоза-ацетата (ЦА) и миx-а целулозни естар (МЦЕ).
1. Одговор:
Тразени мембран филтри су од целулоза – ацетате (ЦА)
2. Питање:
ПАРТИЈА II - ставка 1, 2 , 3 и 4 – дефинишите од чега су израђени мембран филтри - целулозно
ацетатни, целулозно нитратни, најлон, ПТФЕ....
Исто тако за ставке 1, 2 и 4 - паковања су по 25 комада па Вас молим да коригујете количине
пошто није могуће понудити 80 комада осим да се оригинална паковања распакују
ПАРТИЈА 10, 11, 12 и 13 - да ли је МСДС листе потребно доставити уз понуду или при испоруци
робе
2. Одговор:
Партија 2 - Ставка 1,2,3 и 4 - Мембран филтри су целулозно - ацетатни
Ставка 1, 2 и 4 - Табелу попунити као што је и дата у Конкурсној документацији.
Парија 10.11,12 и 13 - Потребно је да МСДС листе и серификате прилозите уз понуду а
подразумева се и достава истих уз испоруку супстанци.
3. Питање:
Молимо Вас да за ЈНМВ 14/2014 партија бр 10 ставка 3 - диметиламинобензалдехид извршите
проверу наведене количине у литрима имајући у виду да та супстанца постоји само у чврстом
облику (кг,гр)
3. Одговор:
У питању је техничка грешка за партију 10, ставка 3 – диметиламинобензалдехид, уместо јед.мере
“литар” треба понудити јед.меру “грам”.
4. Питање:
Молимо вас да нам детаљније опишете ставке из Партије X – Реагенси за лабораторију за
контролу квалитета-органски растварачи:
Која је тражена количина и јединица мере за ставку 3, диметиламинобензалдехид?
4. Одговор:
У питању је техничка грешка за партију 10, ставка 3 – диметиламинобензалдехид, уместо јед.мере
“литар” треба понудити јед.меру “грам”.
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