Република Србија
Министарство заштите животне средине

Број: 404-02-60/2017-06-11

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 11.12.2017. године

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈН ОП 3/2017- Материјали за
посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)
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 ЈН ОП 3/2017- Материјали за
посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, алат, достављамо
вам одговорe на следећa питањa:
Питање 1.: Партија 12 - Потрошни материјал за опрему произвођача „ELGA“;
Na str.18, dodatni uslovi, navodi se:
б) да је овлашћен од стране произвођача за сервис и испоруку резервних делова и
потрошни материјал у гарантном и вангарантном року
(важи за партије 1, 5, 8, 9, 10 и 13.);
i
в) да има запослена минимум 2 лица у виду обучених сервисера за поправку /
верификацију перформанси аналитичких инструмената произвођача
који га је овластио, који раде на пословима који су предмет јавне набавке на
неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о делу односно
уговором о привременим и повременим пословима (важи за партије 1, 8, 9, 10 и 13.);
dok se u delu dokazivanje dodatnih uslova navodi:
б) важи за партије 1,5,8,9,10,12 и 13.
Доказ за б.): - Фотокопија важеће ауторизације произвођача да је понуђач
овлашћен за сервис и испоруку резервних делова
i
в) важи за партије 1,8,9,10,12 и 13.
Доказ за в.): - фотокопија важећег сертификата издатог од стране произвођача за
мин. 2 сервисера из којих се недвосмислено види да су завршили обуку за сервис;
Očigledno je da je Partija 12 nekako "zalutala" u ostale navedene partije .
Obzirom da se u Partiji 12 radi o cartridge-ima za sisteme za prečišćavanje vode za Elga sisteme,
kao i činjenice da su ti cartridge-i slobodno dostupni na komercijalnom tržištu preko niza
veletrgovaca (VWR, LLG, WenkLabtec, i dr.), pretpostavljam da je došlo do greške prilikom izrade
tenderske dokumentacije, pošto se pomenuti dodatni uslovi ne spominju u "zahtevima", ali se
spominju u "dokazima".
Одговор:
Захваљујемо на примећеној грешци, нема Партије 12 у доказима.
Питање 2.: односи се на све моделе уговора свих партија
Партија 9 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА " Agilent Technologies"
U Konkursnoj Dokumentaciji se daje mogućnost ponuđačima da zahtevaju avans u visini od 70%
vrednosti ponude i da kao garanciju za povraćaj avansnog plaćanja dostave bankarsku garanciju
za taj iznos prilikom potpisivanja Ugovora.
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Ako ja kao ponuđač NE ZAHTEVAM avansno plaćanje u visini od 70% vrednosti ponude, da li je
potrebno da popunim i potpišem obrazac Izjave na strani 99 Konkursne Dokumentacije? Molim za
pojašnjenje.
 Одговор:
Захваљујемо на примећеној грешци, извршићемо потребне исправке тако што ће се у
моделима уговора додати члан о обавези Добављача да Наручиоцу приликом закључења
Уговора достави БЛАНКО МЕНИЦУ- као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла. Потписивање и оверавање Изјаве о давању банкарске гаранције за повраћај
авансног плаћања је обавезно само за понуђаче који захтевају аванс. Уколико се аванс не
захтева нема ни обавезе оверавања Обрасца бр 7.
Питање 3.: Партија 6 - Стандарди за гасну хроматографију;
Na strani 12/151, u delu II – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, u okviru partije 6 - Standardi za gasnu
hromatografiju, stavka 2, tražili ste Organo-hlorni insekticid U-PPM-808E, proizvodjača LGC
Standards. Kako ovaj proizvodjač u svom proizvodnom programu nema standard sa ovim
kataloškim brojem, pretpostavljamo da je u pitanju slovna greška. Molimo da nam navedeta taćan
kataloški broj standarda koji je odgovarajući. LGS standards- ovaj standard ima pod sledećim
kataloškim brojevima: U-PPM-808C; U-PPM-808F; U-PPM-808B; U-PPM-808G.
 Одговор:
У питању је словна грешка, требало је да пише U-PPM-808C и то ће бити унето у исправци
конкурсне документације.
Питање 4.: односи се на додатне услове под тачком Г;
Strana 19/151 2. Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke pod tačkom G) je traženo da
se uz ponudu dostave validni certifikati analize lotova hemikalija za koje se podnosi ponuda.
Certifikati analize može izdati samo proizvođač, tj. za partiju br. 5 firma Hach. Certifikat se može
dobiti I na internet stranicama: https://uk.hach.com/CoA ili http://app.hach.com/coaweb ali pod
uslovom da za dati reagens imate broj lota.
S obzirom da mnoge od hemikalija nemamo na lageru ili bar ne u traženoj količini, vi bi dobili
pogrešne analize koje vam ne garantuju kvalitet reagenasa koje ćete dobiti. Molim vas da izvršite
ispravku dokumentacije i da umesto uz ponudu isti zahtevate uz isporuku robu. Jedino ćete u tom
slučaju imati pravi uvid u kvalitet reagenasa.
 Одговор:
Да би се отколонила свака нејасноћа по том питању, извршиће се исправка конкурсне
документације у којој ће бити тражено да се валидни сертификати анализа лотова хемикалија
достављају уз испоруку робе.
Питање 5.: односи се на модел уговора Партије 5 - хемикалије за HACH DR 2800 и
HACH DR 5000;

U okviru tenderske dokumentacije, str. 26/151 stoji: Ponuđaču je dozvoljeno da zahteva avans do
70% vrednosti ponude.
Međutim na str.117/151 u okviru ugovora stoji da dobavljaču nije dozvoljeno da traži avans. Molim
vas da za odgovor koja je opcija važeća za ovu partiju.
 Одговор:
У питању је штампарска грешка и за Партију 5 је отворена могућност тражења аванса.
Грешка ће бити отклоњена у измени КД.

НАПОМЕНА:
Како ће наведене измене бити објављене на порталу ЈН и интернет страници Наручиоца,
као и да представљају саставни део конкурсне документације, достављање понуде на
првобитним обрасцима неће се сматрати битним недостатком понуде.

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку ЈН ОП 3/2017
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АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 23.11.2017. године

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈН ОП 3/2017- Материјали за
посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, алат итд.)
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 ЈН ОП 3/2017- Материјали за
посебне намене (резервни делови, потрошни материјал и хемикалије, алат, достављамо
вам одговорe на следећa питањa:
Питање 1.:
ПАРТИЈА 2 - п.а. ХЕМИКАЛИЈЕ;
 Molimo da nam pojasnite zahtevanu čistoću za partiju 2 :
- Redni broj 23 - Skrob rastvorljivi
- Redni broj 29 - Eriochrom crno T opreme
Одговор:
Захтевани квалитет:
Редни број 23 – Скроб растворљиви, Захтевани квалитет -p.a.
Редни број 29 - Eriochrom crno T, Захтевани квалитет -p.a.
Питање 2.:
Партија 9 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА " Agilent Technologies"
 U Tehničkoj specifikaciji na strani broj 13 stoji za stavku G2581-80800, količina 4 komada,
dok u Obrascu strukture cena na strani broj 42, količina za istu stavku je 1 komad.
 Zamoliću Vas da ispravite jednu od tabela koja nije tačna i u istoj tabeli da se doda stavka
pod rednim brojem 2 jer nedostaje
Одговор:
Захваљујемо на примећеним грешкама, извршићемо потребне исправке

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку ЈН ОП 3/2017
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