Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине

Број: 404-02-35/2015-06

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 25.08.2015

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у поступку јавне набавке број ЈН МВ 10/2015:
Хемикалије за HACH DR 2800 и стандардни раствори
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
број 124/2012), Комисија Наручиоца, образована за јавну набавку мале вредности број
ЈН МВ 10/2015 - Хемикалије за HACH DR 2800 и стандардни раствори, доставља Вам
одговор на питањe.
ПИТАЊЕ 1:
Страна бр. 22/4 Образац структуре цена, под ставком 11 и 12 стоји исти каталошки број,
а описи су различити. Молим вас да нам потврдите да је за ставку бр.11 валидан назив
реагенса а не опис јер дати каталошки број не одговара трааженом реагенсу.
Одговор 1:
Наручилац је изменом конкурсне докуметације од 19.08.2015. године исправио наведену
грешку каталошког броја и ускладио је са описом.
ПИТАЊЕ 2:
Страна 6/35 2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, под тачком 2 је
тражено да се уз понуду доставе валидни сертификати анализе лотова хемикалија за које
се подноси понуда.
Сертификати анализе може издати само произвођач, тј. за партију бр. 1, фирма Hach.
Сертификат се може добити и на интернет страници, али под условом да за дати реагенс
имате број лота. С обзиром да многе од хемикалија немамо на лагеру или бар не у траженој
количини, ви би добили погрешне анализе које вам не гарантују квалитет реагенаса које
ћете добити. Молим вас да извршите исправку документације и да уместо уз понуду исти
захтевате уз испоруку робе. Једино ћете у том случају имати прави увид у квалитет
реагенаса.
Одговор 2:
Имајући у виду Вашу примедбу на сертификате којима се доказују захтевани квалитет
испоручене робе (сертификат), прихватамо Вашу примедбу да се сертификати о квалитету
реагенаса доставе приликом испоруке производа - робе.
ПИТАЊЕ 3:
Молимо да размотрите могућност да се изостави захтев на страни 8/35 да пратећа
документа уколико су на страном језику морају бити преведена за сертификате анализе
лот-ова хемикалија, што је додатни услов.
Углавном се прихватају произвођачке спецификације на енглеском језику.
Одговор 3:
E-mail: office@sepa.gov.rs
http://www.sepa.gov.rs

Немањина 22-26, 11000 Београд
Република Србија

тел.: 011 2861080
факс: 011 2861077

Имајући у виду Вашу примедбу да се изостави поменути захтев на страни 8/35, остајемо при
постављеним условима.
Изузетак у овом документу можемо прихватити само у делу доставе сертификата о
квалитету реагенаса, који може да буде на енглеском језику.
II
Наведени одговори ће бити објављени на порталу ЈН и интернет страници
Наручиоца и представљају саставни део конкурсне документације.

- Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је понедељак
31. август 2015. године до 13:00 часова.
- Датум отварања понуда је понедељак 31. август 2015. године у 13:30 часова

Комисија за јавну набавку

