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Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 2
у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбарa – Опште хемикалије, редни брпј
набавке: ОПОХ 14/19
Нарушилац је дана 25.02.2019. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип
Захтев за ппјащоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбарa – Опщте хемикалије,
редни брпј набавке: ОПОХ 14/19, у пквиру кпг је траженп ппјащоеое.
Питаое гласи:
„-Na strani 20 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.
-Molim Vas da potvrdite da tehničke specifikacije nije potrebno dostavljati za stavke kod kojih je za
kvalitet naveden proizvođač Zorka, Centrohem, Betahem, Herba, AlfaPanon, Reahem, s obzirom da
navedeni nemaju ISO sertifikat za proizvodnju ili kontrolu kvaliteta, ved su prepakivači, i da se prilikom
prepakivanja fizičko-hemijska svojstva menjaju.
-Stavka 62 – Molim Vas da nam naznačite kataloški broj proizvođača traženog pufera kako bismo Vam
ponudili adekvatni pufer.
-Stavka 63 – S ozirom da Centrohem nema u ponudi pufer pH-13.0, molim da nam naznačite kataloški
broj pufera koji ste do sada koristili“.

На пснпву шлана 54. став 12. ташка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку
сашинила је дана 25.02.2019. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјащоеоа, какп следи:
Одгпвпри глaси:
1. У складу са датпм сугестијпм меоамп Кпнкурсну дпкументацију на страни 20, Ппслпвни
капацитет, ставка два и сада гласи: „- да прпизвпђаш шије се хемикалије нуде има имплементиран
систем меначмента квалитетпм у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008 за пбласт
прпизвпдое или кпнтрпле квалитета хемикалија“.
2. Пoтрeбнo je прилoжити спeцификaциje зa свe стaвкe, кojимa сe дoкaзуje шистoћa хeмикaлиja,
oсим зa стaвкe гдe je кao пoризвoђaш нaзнaшeнa Herba (ставке пд реднпг брпја 95 дп 118).
3. Прихватљивп je пoнудити пуфeр ph - 4.62 билo кпг прoизвoђaшa, кпји задпвпљава услпве из
Спецификације.
4. Прихватљивп je пoнудити пуфeр ph - 13.0 билo кпг прoизвoђaшa, кпји задпвпљава услпве из
Спецификације.

Нарушилац ће у складу са пвим дпдатним инфпрмацијама/ппјащоеоима изменити кпнкурсну
дпкументацију.
Овп се ппјащоеое, схпднп шлану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца.
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