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Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1
у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбрa – Опште хемикалије, редни брпј
набавке: ОПОХ 48/18

Наручилац је дана 30.10.2018. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип
Захтев за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбрa – Опште хемикалије, редни
брпј набавке: ОПОХ 48/18, у пквиру кпг је траженп ппјашоеое.
Питаое гласи:
„Poštovani, zamolila bih Vas za dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije po JN 48/18 u
smislu odgovara na slededa pitanja:
- Na strani 12 konkursne dokumentacije ste zahtevali da “ponuđač ima implementiran sistem
menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 za oblast proizvodnje i
prečišdavanja hemikalija svih proizvođača ili ISO 9001:2008 za oblast proizvodnje ili kontrole
kvaliteta hemikalija proizvođača”. Rečenica implicira da mi, kao ponuđači, imamo obavezu da
budemo sertifikaovani za proizvodnju, prečišdavanje ili kontrolu kvaliteta hemikalija, što
smatram da nije namera, niti se od firmi specijalizovanih za trgovinu može tako nešto očekivati.
Stoga bih Vas zamolila da rečenicu preformulišete i naznačite da je potrebno da proizvođači
ponuđenih hemikalija budu sertifikovani na pomenuti način.
- Takođe, uzimajudi u obzir zahtev da proizvođači svih hemikalija u tenderu moraju biti
sertifikovani prema pomenutom principu, javlja se kontradiktornost u smislu definisanog
kvaliteta (Centrohem, Betahem – koji imaju ISO, ali ne za navedene oblasti) i Alfapanon (koji
uopšte nije sertifikovan). Jedan zahtev isključuje drugi, pa Vas molimo za objašnjenje“.
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку
сачинила је дана 02.11.2018. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:
Одгпвпр глaси:
У ставкама где су наведени прпизвпђачи Centrohem,Betahem,Alfapanon и други дпмаћи
прпизвпђачи, није пптребнп дпставити ISO 9001:2008 за прпизвпдоу или кпнтрплу квалитета, дпк
је за пстале ставке тп неппхпднп.
Наручилац ће у складу са пвим Дпдатним инфпрмацијама/ппјашоеоима изменити
кпнкурсну дпкументацију.
Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца.
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