Брпј: 020-30-15/13
Датум: 01.03.2018. гпдине
Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 2
у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – Хемикалије
редни брпј набавке: ОПХЕ 15/18
Наручилац је дана 28.02.2018. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип
Захтев за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – Хемикалије, партија 1
Oпште хемикалије, редни брпј набавке: ОПХЕ 15/18, у пквиру кпјих су тражена слeдeћa
ппјашоеоа:
„Да ли је прихватљивп за партију за ставке за кпје сте навели да је пптребнп прилпжити важеће
ИСО сертификате за пбласт прпизвпдое и пречишћаваоа хемикалија свих прпизвпђача,
прилпжити ИСО Сертификат ИСО 9001:2008 за пбласт прпизвпдое и кпнтрпле квалитета
хемикалија прпизвпђача?
Да ли је за ставку 274 пдгпварајуће ппнудити хемикалију pa, ACS 99.8 % čiji je sadržaj vode 200 ppm?
Да ли је за ставку 275 пдгпварајуће ппнудити киселину pa квалитета садржаја вежег пд 66%?
Да ли је за ставку 289 пдгпварајуће ппнудити хемикалију кпд кпје је декларисан збир хлприда и
брпмида 0,01%, и укупан сумппр 20 ppm?
Да ли је за ставку 285 пдгпварајући каталпшки брпј СИГМА 199303“
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку
сачинила је дана 01.03.2018. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:
ПИTAЊE: Да ли је прихватљивп за партију за ставке за кпје сте навели да је пптребнп
прилпжити важеће ИСО сертификате за пбласт прпизвпдое и пречишћаваоа хемикалија
свих прпизвпђача, прилпжити ИСО Сертификат ИСО 9001:2008 за пбласт прпизвпдое и
кпнтрпле квалитета хемикалија прпизвпђача?
ОДГОВОР: Јесте
ПИTAЊE: Да ли је за ставку 274 пдгпварајуће ппнудити хемикалију pa, ACS 99.8 % чиjи je
сaдржaj вoдe 200 ppm?
ОДГОВОР: Јесте
ПИTAЊE: Да ли је за ставку 275 пдгпварајуће ппнудити киселину pa, квалитета садржаја
вежег пд 66 %?
ОДГОВОР: Јесте
ПИTAЊE: Да ли је за ставку 289 пдгпварајуће ппнудити хемикалију кпд кпје је декларисан
збир хлприда и брпмида 0,01%, и укупан сумппр 20 ppm?
ОДГОВОР: Јесте
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ПИTAЊE: Да ли је за ставку 285 пдгпварајући каталпшки брпј СИГМА 199303
ОДГОВОР: Јесте“

Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца.
Кпмисија за јавну набавку
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