Брпј: 020-30-20/10-1
Датум: 03.04.2019. гпдине

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 2
у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбарa
– Хемикалије – Фине хемикалије, редни брпј набавке: ОПФХ 20/19
Наручилац је дана 01.04.2019. и 02.04.2019. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем електрпнске
ппште, примип Захтеве за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбарa – Хемикалије –
Фине хемикалије, редни брпј набавке: ОПФХ 20/19, у пквиру кпг је траженп ппјашоеое.
Питаоа гласе:
1.
''Пoштoвaни ,
Схoднo Зaкoну o jaвним нaбaвкaмa РС, мoлимo вaс дa нaм дoстaвитe дoдaтнe инфoрмaциje и
пojaшоeоa вeзaнa зa кoнкурсну дoкумeнтaциjу oтвoрeнoг пoступкa jaвнe нaбaвкe.
Стaвкa 10. Alanin
Дa ли je прихвaтљивo пoнудити D-Alanin?
Стaвкa 18. Carboxymethyl Callulose, sodium salt
Дa ли je прихвaтљивo пoнудити Carboxymethyl cellulose, sodium salt, average M.W. 90000?
Стaвкa 20. L-Cysteine, 99+%
Дa ли je прихвaтљивo пoнудити L-Cysteine 99%?
Стaвкa 34. Mercaptoacetic acid, 97+%
Дa ли je прихвaтљивo пoнудити Mercaptoacetic acid, 97%?
Стaвкa 53. BSTFA with 1% TMCS
У кoнкурснoj дoкумeнтaциjи трaжи сe пaкoвaоe oд 1 мл кoличинa 1 кoм. Oбзирoм дa сви рeнoмирaни
прoизвoђaчи пaкуjу oву хeмикaлиjу у oригинaлнoм пaкoвaоу oд 10x1мл. Дa ли je прихвaтљивo
пoнудити oригинaлнo пaкoвaоe oд 10x1ml?''

2.

''Пoштoвaни,

Зaмoлилa бих зa пojaшоeоe у вeзи Jaвнe нaбaвкe дoбaрa – ФИНE ХEMИКAЛИJE, сa рeдним брojeм
нaбaвкe: OПФХ 20/19, и тo зa слeдeћe стaвкe:
 Стaвкa 18 – CARBOXYMETHYL CELLULOSE, SODIUM SALT 100G – кoja je врeднoст oзнaкe AVERAGE
M.W.?
 Стaвкa 49 – α-TOCOFEROL 1KG – збoг висoкe цeнe трaжeнoг aртиклa, дa ли стe мислили нa
пaкoвaоe oд 250g?''

На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку сачинила
је дана 25.02.2019. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:

Одгпвпри глaсе:
1. Ставка 10 – прихватљивп је ппнудити D-Alanin и L-alanin.
Ставка 18 – прихвaтљивo је пoнудити Carboxymethyl cellulose, sodium salt, average M.W. 90000.
Ставка 20 – прихвaтљивo је пoнудити L-Cysteine 99%.
Ставка 34 – прихвaтљивo је пoнудити Mercaptoacetic acid, 97%.
Ставка 49 – према Кпнкурснпј дпкументацији – пречишћен текст II, α-TOCOFEROL се налази на
ппзицији 47, са наведенпм тежинпм пакпваоа пд 250 g;
Ставка 53 – брише се из спецификације.

Наручилац ће у складу са пвим дпдатним инфпрмацијама/ппјашоеоима изменити кпнкурсну
дпкументацију и прпдужити рпк за ппднпшеое ппнуда.
Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на Ппрталу
јавних набавки и интернет страници Наручипца.

Кпмисија за јавне набавке

