Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: ЈН MВ 23/19,
Опрема за узорковање вода и седимената, обликовано по партијама
Дана, 02.12.2019. године
Београд

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА 1
за јавну набавку мале вредности, добара – Опрема за узорковање вода и седимената,

обликовано по партијама

Путем мејла Наручиoц је дана 29.11.2019. године, примио захтев од заинтересованог лица којим се траже
додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности,
добара – Опрема за узорковање вода и седимената, обликовано по партијама
за партију број 4 стигло је питање следеће садржине:
Питање бр.1 – Партија бр.4,
Овим путем Вам се обраћам у вези јавне набавке ЈН МВ 23/2019 за партију број 4-лабораторијска вакуум
пумпа. У техничкој спецификацији сте навели да је финални вакуум 13 бара.
Да ли сте мислили на 130 милибара? Обзиром да је за мемранске вакуум пумпе финални вакуум око 200
милибара, сматрамо да је потребно извршити измену у техничкој спецификацији уређаја.

Одговор бр. 1
Приликом израде техничких карактеристика за лабораторијску вакуум пумпупоткрала нам се грешка у
дефинисању финалног вакуума за наведену пумпу (стоји у документацији 13 бара)
У техничкој документацији треба да стоји финални вакум 13 мбар абс (каталог KNF NEUBERGER,

страна 7 . ознака вакуум пумпе N035.3 AN.18)

На основу члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија за јавну набавку сачинила је дана
02.12.2019. године следећа додатна појашњења Конкурсне документације:
Комисија наручиоца уважава примедбе заинтересованог лица за партију број 4 и врши потребне
измене у складу са наведеним
Конкурсна документација за партију 4 биће измењена у складу са одговором наручиоца.
Рок за подношење понуда продужава се до 11.12.2019 године за све партије. Измена конкурсне
документације у погледу партије број биће објављена на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
и интернет страници Наручиоца www.sepa.gov.rs.

Додатне информације/појашњења Конкурсне документације ће бити објављена на Порталу јавних
набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.sepa.gov.rs
Комисија за јавну набавку ЈН МВ 23/2019

Доставити:
1) Заинтересованим понуђачима објавом на сајту наручиоца
и Порталу јавних набавки;
2) Члановима комисије за предметну јавну набавку;
3) Одсек за јавне набавке

