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Комисија за јавну набавку добара Стона центрифуга микропроцесорски контролисана Д-1.1.80/2018
Предмет: Питања и одговори у вези са припремањем понуде
Комисији за јавну набавку бр Д- 1.1.80/2018 стигао је имејл, од потенцијалног понуђача следеће
садржине:
ПИТАЊЕ:
Поштовани/а
У тендерској документацији за јавну набавку бр. Д-1.1.80/2018. На страни 5 дајете опис тј техничку
спецификацију траженог апарата.Из разлог нејасноћа молимо Вас да нам одговорите на постављена
питања
1.Молим Вас да нам разјасните ста знаци мах брзина до 8000,по нама то знаци да може бити
3000,или 4000 рпм а.
Да ли је одговарајуце понудити центрифугу која у комбинацији са угаоним ротором даје могућност
подешавања броја обртаја у опсегу 200 - 6,800 рпм
2.У ком температурном опсегу је потребно да центрифуга ради (оквирно) да би знали да ли Вам треба
центрифуга са хлађењем или без хлађења?
3.Да ли је за вас прихватљиво понудити уз центрифугу угаони ротор са 8 места са епрувете од 10 И
15 мл,као И да уз одговарајуце адаптере може да се користи за епрувете од 5мл 1,5 И 2 мл
4.Да ли је за Вас прихватливо понудити центрифугу која има регулацију броја обртаја И времена
центрифугирања континуирано од 10 с до 99 х 59 мин
ОДГОВОР:
1) Мах брзина до 8000 знаци да мозе радити и на 2000 и на 3000,или на 4000 рпм-а, недовољно је да
мах буде 6,800 рпм-а. Број обртаја од 8000 је довољан махимум и истовремено неопходан минимум.
2) Није потребно да центрифуга има могућност хлађења.
3) Прихватљиво је понудити уз центрифугу угаони ротор са 8 места са епрувете од 10 И 15 мл,као И
да уз одговарајуце адаптере мозе да се користи за епрувете од 5мл 1,5 И 2 мл.
4) Контрола времена центрифугирања од 10 секунди до 99 сати и 59 минута је сувишна. Довољна је
до 99 минута.
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