
 

Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је 

захтев понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

системског микроскопа са могућношћу рада у одбијеном и пропуштеном 

светлу, поларизованом светлу и UV светлу ЈН бр. 1.1.1- оп са молбом за 

одговоре на постављена питања 

 

 
1. „Тубус са 3 положаја поделе светла-Molimo Vas da nam odgovorite da li je neophodno 

ponuditi tubus sa  tri pozicije ili je moguce ponuditi i tubus sa dve pozicije 100: 0; 0:100?“ 

 

Odgovor: Neophodno je da tubus ima 3 pozicije, kako bi u isto vreme bilo moguće 

posmatrati predmet i na monitoru i kroz okular. 

 

2. „Механички носач (stage) са основним и финим завртњима за позицинирање узорка и 

намештање фокуса-Molimo Vas da nam odgovorite da li je moguće ponuditi  mehanički 

nosač (stage)  sa finim zavrtnjima  za pozicioniranje  uzoraka. Nameštanje fokusa se vrši 

makromikrometraskim zavrtnjem podizanjem i spuštanjem dela stativa na kome se nalaze 

kondenzor i mehanički sto? NAPOMENA: traženi mehanički sto postoji ali je izuzetno skup, 

to je takozvani  Z-Piezo  stage. Takođe, preporuka je da, pošto se traži rad u  polarizovanom 

svetlu da imate i  rotaciju  stola   bar 240 stepeni.” 

 

Odgovor: Može se ponuditi stočić koji se pomera po x- i y-osi i telo mikroskopa sa 

grubim i finim fokusom. 

 

3. “Кондензатор у складу са решењем произвођача-Molim Vas  da definište da li su Vam 

potrebni   rotacioni  ili fiksni  analizator  i kondenzor ?” 

 

Odgovor: Potrebno je ponuditi kondenzator za rad u reflektovanom svetlu u skladu sa 

rešenjem proizvođača, kao i polarizator i analizator od kojih je jedan rotabilan.  

 

4. „Takođe Vas molimo da definišete minimalne   jačine svetla  za probojno  ( naša 

preporuka  min. 50W)   i za odbijeno svetlo   ( min. 100W)“ 

 

Odgovor: Potrebno je ponuditi halogeno svetlo minimalne jačine 100 W i za probojno i 

za odbijeno svetlo. 

 

5. „Molimo Vas i da nam odgovorite na sledeće pitanje: u delu Uputstvo ponuđačima kako da 

sačine ponudu, stavka 1.Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena, stoji da 

sva dokumenta u ponudi moraju da budu na srpskom jeziku. Obzirom da se tražene 

karakteristike ponuđenog uređaja trebaju vidno naznačiti u brošuri/specifikaciji, molimo Vas 

za informaciju da li ove brošure/specifikacije koje se dostavljaju mogu biti na engleskom 

jeziku?“ 

 

Brošure/specifikacije koje se dostavljaju mogu biti na engleskom jeziku.  
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