Број: I-01-27 JNMV 14/2015-5
Датум: 13.01.2016.год.
Нови Сад
У вези постављених питања потенцијалних понуђача упућених на е-маил
Института дана 12. и 13.01.2016.год., у складу са чланом 63.став 1. и 3.
Закона о јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно
појашњење конкурсне документације јавне набавке I-01-27 JNMV
14/2015- хемикалије

1.
ПИТАЊЕ:
„С обзиром да у конкурсној документацији не постоји део „Средства
финансијског обезбеђења“ а не помиње се ни у Уговору, да ли Прилог 1 Менично писмо-овлашћење уопште треба потписати и печатирати с
обзиром да нигде није назначемо да ли се те две бланко менице
достављају уз понуду или потписан уговор? Уколико се достављају након
потписивања уговора да ли је у том случају Прилог 1 саставни део
конкурсне документације?“
ОДГОВОР:
У питању је пропуст техничке природе и биће извршена измена у тексту
конкурсне документације за предметну јавну набавку и објављена као
измењена КОнкурсна документација на Порталу УЈН и на сајту
Наручиоца.

2.
ПИТАЊЕ:
У делу „Упутство како се доказује испуњеност услова“ у „Напомени“
пише следеће: „Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача АПР
довољно је само да достави Решење, односно Извод из Регистра
понуђача не старији од 2 месеца пре отварањ понуда“...Питање: Да ли се
доставља Решење или Извод из Регистра понуђача?
ОДГОВОР:
Такође је настала техничка грешка и треба да гласи: „Уколико је понуђач
уписан у Регистар понуђача АПР довољно је само да достави Решење,

односно Извод из Регистра понуђача“. Измена ће бити извршена у
конкурсној документацији.

3.
ПИТАЊЕ:
„У партији број 4 осим за ставку 14 нигде не наводите опис хемикалије
коју тражите,чистоћу (95%,96%,15%......)квалитет хемикалије п.а,екстра
пуре,за ХПЛЦ.....На основу тог неописивања нисмо у могућности на да
понудимо хемикалије Сигма нити одговарајуће пошто из Вашег описа то
неможемо ни да наслутимо.
Наше питање је:
Можете ли да дате детаљнији опис артикла да би видели прво која је то
Сигмина хемикалија у питању а затим можемо ли да нађемо одговарајућу
њој
-У истој партији у ставкама 111 и 112 наводите минимално паковање.
Јединица мере не познаје термин „минимално паковање“. Пошто
остављате могућност да се нуди тражена или одговарајућа не постоји код
свих произвођача иста минимална количина што оставља могућност да
не будете у ситуацији да поредите исте ствари јер и Ви нисте тачно
дефинисали.
Наше питање је: Да ли можете да дефинишете минималну количину која
Вам је потребна за тражене хемикалије
-Исто питање важи и за све остале хемикaлије исто описане и у партији
број 3“
ОДГОВОР:
У складу са Вашим питањем везаним за партију 3 и 4, све хемикалије су
дефинисане по квалитету, а код хемикалија код којих је количина била
дефинисана као „минимално јединично паковање“ извршене измене су
унете у табелу која чини саставни део измена и допуна конкурсне
документације (маркирано црвеном бојом). Измењена и допуњена
документација се може преузети на сајту и на порталу управе за јавне
набавке

4.
ПИТАЊЕ:
„У УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВУ КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА под ставком 5б наводите

„да је понуђач у последње две године рачунајући од дана објављивања
јавног позива за ову јавну набавку, продао и испоручио добра која су
предмет понуде, у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 динара“
Наше питање гласи: Да ли за партије чије појединачне вредности не
прелазе ни 1.000.000 дин( пошто можда понуђач не изађе на све партије) да
ли је потребно тражити толики промет хемикалијама и уговоре са тим
вредностима.....? Молимо Вас да тражени капацитет смањите и прилагодите
процењеним вредностима партија.“

ОДГОВОР:
Прихвата се Ваша сугестија и у складу са чланом 77. став 2 тачка 1. биће
извршена исправка и корекција на укупну вредност од најмање
5.000.000,00 динара. Измене конкурсне документације ће бити извршене
и објављене у складу са ЗЈН.

Комисија за јавну набавку

