Број: 27-1/2018-6
Датум: 13.02.2018.год.
Нови Сад
У вези постављених питања потенцијалних понуђача упућених на е-маил
Института дана 12.02.2018.год. и 13.02.2018.год., у складу са чланом 63.став 1.
и 3. Закона о јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно
појашњење конкурсне документације јавне набавке 27-1/2018 хемикалије
PITANJE:
ZA PARTIJU 1:
Stavka 4: Da li je prihvatljivo za stavku amonijum hidroksid koncentracije 25%
ponuditi baš taj 25% gde je čistoća deklarisana u opsegu 20% do 30%, takođe iz
palete renomiranih proizvođača navedenih zahtevom?
ODGOVOR:
Za navedenu stavku neophodno je dostaviti koncentracije 25%.
PITANJE:
ZA PARTIJU 1:
Stavka 8: Da li se za stavku etanol misli na etanol apsolutno p.a. čistoće ili se misli
na etanol 96 pheur čistoće?
ODGOVOR:
Etanol treba da je p.a. čistoće, ali može da bude p.a. 96%
PITANJE:
ZA PARTIJU 1:
Stavka 12: Da li je prihvatljivo ponuditi domaćeg proizvođača Hromsumpornu
kiselinu – Zorka čija je cena daleko jeftinija od ponuđenih uvoznih?
ODGOVOR:
Da, prihvatljivo je.
PITANJE:
ZA PARTIJU 1:
Stavka 14: Da li je prihvatljivo da petroletar bude u opsegu 40-600C?

ODGOVOR:
Da, prihvatljivo je
PITANJE:
ZA PARTIJU 3:
Stavka 103: Da li je prihvatljivo ponuditi p-anisidin u čistoći 99% ali bez deklaracije
p.a. jer niko od renomiranih proizvođača ne deklariše kao p.a. već kao ultračistu
hemikaliju čistoće 99%?
ODGOVOR:
Da, prihvatljivo je.
PITANJE:
ZA PARTIJU 3:
Stavka 105: S obzirom da svi proizvođači nude kalijum disulfit u čistoći 96%, molim
Vas za odgovor da li je prihvatljivo ponuditi kalijum disulfit sa čistoćom 96% i više?
ODGOVOR:
Da, prihvatljivo je.
PITANJE:
„U tenderskoj dokumentaciji ste naveli: „Nije prihvatljivo da koncentrovane
hemikalije budu u plastičnom pakovanju i bez zaštitinih čepova“. Molim Vas za
objašnjenje da li se misli na neorganske kiseline ili Vas molim da navedete redne
brojeve hemikalija koje očekujete da budu u staklenoj ambalaži.“
ODGOVOR:
Misli se na neorganske kiseline, posebno na koncentrovanu sumpornu kiselinu
PITANJE:
ZA PARTIJU 2:
Na strani 23/49 konkursne dokumentacije u okviru dela „OBRAZAC PONUDE I
SPECIFIKACIJA“ Pozicija 38, zahtevana je artikal L-hidroksiprolin, p .a., molimo
vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi L-hidroksiprolin, p .a. sledećeg
kvaliteta:

Izgled:
Forma:
Analiza (nevodena kiselo-bazna titracija)
Optićka rotacija:

Bela do bledo krem
Kristalni prah
>99.0 to <101.0%
-76° ± 2° (c=4 u vodi)

ODGOVOR:
Da, prihvatljivo je.
Комисија за јавну набавку

