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бр. 3-12/2016-4б 
30.06.2016. год. 

 
СВИМ ПОНУЂАЧИМА 

у поступку јавне набавке мале вредности број 3-12/2016-2 
 
Предмет: Одговор бр. 01 Комисије за јавну набавку мале вредности број 3-12/2016-2 (Образована 
Решењем број 3-12/2016-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде oд 28.06.2016. године. 
Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем 
понуде за јавну набавку услуга фиксне телефоније, број 3-10/2016-2, у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам одговор. 
 
Питање 1: 
“Поштовани, молимо Вас за појашњење конкурнсе документације јн бр. 3-12/2016-2 „Хемикалије за 
науку“ ОРН: 24300000-основне неорганске и органске хемикалије. 
С` обзиром да је захтевано достављање Обрасца 3-Образац понуде за сваку партију посебно (стр. 18 
од 80)  а нигде није назначено где уписати број и назив партије, молимо Вас за појашњење или 
измену документације.“ 
 
Одговор 1: 
Наручиоц је јавну набавку обликовао у 166 партија и да би поједноставио припрему понуда 
предвидео је, да се у табеларном приказу Обрасца понуде наведу вредности свих партија за које 
потенцијални понуђачи поднесе понудe а у складу са наведеним спецификацијама у Обрасцу 
структуре цена. 
Сходно томе у Обрасцу понуде мења се: табеларни приказ са подацима; Напомена која следи након 
тачке 5) Опис предмета набавке, где се мења став 2 следећим: „Уколико је предмет јавне набавке 
обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде тако што ће навести укупну 
вредност сваке партије за коју се подноси понуда.“  
 
Питање 2: 
„Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде а у складу са захтевима 
Ваше тендерске документације за набавку број 3-12/2016-2, одговорите на следећа питања. 

1. Да ли је прихватљиво достављање детаљних произвођачких спецификација као доказа 
квалитета понуђених хемикалија? 

2. Како код неких партија наилазимо на неслагање у траженом квалитету дефинисаном 
детаљним спецификацијама, захтеваној чистоћи и чистоћи коју наводите уз опис хемикалије 
у колони назив хемикалије код појединих партија, да ли је исправно руководити се колоном 
детаљна спецификација при изради понуде? 

3. Да ли је партије 2, 3, 7, 8, 16, 17, 18, 24, 25, 55, 88, 94, 95, 107, 113, 114, 120 и 147 
одговарајуће понудити хемикалије без ознаке п.а. обзиром да се наведене хемикалије не 
производе у п.а квалитету, него понудити хемикалије према колони детаљна спецификација? 

4. Да ли је за партију 72 одговарајуће понудити п.а. хлороводоничну киселину или киселину за 
молекуларну биологију? 

5. Да ли је партију 99 одговарајуће понудити без ознаке еxтра пуре? 
6. Да ли је одговарајуће партију 130 понудити без ознаке АЦС? 
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Одговор 2: 

1. Потенцијални пуђачи као обавезни елемент понуде достављају детаљне произвођачке 
спецификације које морају бути прецизно нумерисане по партијама на које се односе у 
противном понуда неће бити разматрана 

2. Потенцијални пуђачи доствљањем произвођачких спецификација потврђују тражени 
захтевани квалитет. Уколико понуђач за неку ставку у посматраној партији не достави доказ 
о квалитету или исти не одговара захтеваној спецификацији сматраће се да таква понуда 
садржи битне недостатке и иста ће се одбити као неприхватљива, без њеног даљег 
разматрања.   

3. Исто као и одговор 2. 

4. За партију 72 је одговарајуће понудити п.а. чистоћу и кориговати спецификацију исте. 

5. За партију 99 је одговарајуће понудити чистоћу „reagent for volumetric one-component KF 
titration (working medium)“. 

6. За партију 130 је одговарајуће понудити чистоћу „premium“. 
 
Питање 3:  
„Партија 96. Молим вас да доставите информацију о типу Master miksa који се тражи, да ли је 
заснован на пробама или SYBR green боји?“ 
 
Одговор 3: 
За партију 96 је неопходно понудити Master miks za real time PCR који је заснован на пробама, 
односно Primer-Probe Detection. 
 
Питање 4:  
„Поштовани, најљубазније вас молим за појашњење тендерске документације ЈН бр. 3-12/2016-2 
„Хемикалије за науку“. 

1. Партија 87. Да ли је прихватљиво понудити паковање од 1кг? 
2. Партија 89. L-a phosphatidylcholine-from egg yolk, type –E ≥99% (TLC) lypophilized powder 

наведена количина коју је потребно понудити је 100г. Најљубазније Вас молимо да проверите 
да ли је можда дошло до грешке и да треба понудити 100мг.“ 

 
Одговор 4: 

1. За партију 87 је прихватљиво понудити паковање од 1кг. 
2. За партију 89 је прихватљиво понудити паковање од 1мг. 

 
Одговори се сматрају саставним делом конкурсне документације. 
Наручиоц ће извршити измене и допуне конкурсне документације, као и пречишћени текст исте и 
објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 
 

Комисија за јавну набавку 3-12/2016-2 
 
 
Објавити: 
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/ и  
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs. 


