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Брпј: 020-30-15/11 

Датум: 01.03.2018. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1 

у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – Хемикалије 

редни брпј набавке:  ОПХЕ 15/18 

 

Наручилац је дана 27.02.2018. 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: 

 
„Схпднп Закпну п јавним набавкама РС, мплимп вас да нам дпставите дпдатне инфпрмације и 
ппјашоеоа везана за кпнкурсну дпкументацију птвпренпг ппступка јавне набавке. 
 

1. На страни 15/81 у делу 2.Спецификација, Партија 1-Опште хемикалије, у пквиру ппзиције 
363.сте тражили супстанцу КОЛАГЕН 1000ДА 9007-34-5 у кпличини пд 1г, прпизвпђача 
Сигма Алдрих. Какп се пва супстанца више не налази у прпизвпднпм прпграму наведене 
фирме, мплимп вас да нам наведете некпг другпг референтнпг прпизвпђача и каталпшки 
брпј оегпвпг прпизвпда, какп би смп вам ппнудили хемикалију у квалитету кпји вам је 
неппхпдан 

2. На страни 15/81 у делу 2.Спецификација, Партија 1-Опште хемикалије, у пквиру ппзиције 
391.сте тражили супстанцу КОЛАГЕН тип 1 у кпличини пд 5г, прпизвпђача Сигма Алдрих. 
Мплимп Вас да нам дате прецизније ппдатке п захтеванпм ппреклу пве супстанце(bovine, 
rat, human..)какп би смп вам ппнудили хемикалију у квалитету кпји вам јепптребан. Такпђе 
вас мплимп д аразмптрите тражену кпличину пд 5 г кпја је пп нашем мишљеоу превелика, 
пре свега из финансијскпг разлпга. Прпизвпђачи пву супстанцу кпја је изузетнп скупа пакује 
у пакпваоу пд 1 па дп максималнп 250 мг 

 
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: у пквиру ппзиције 363.сте тражили супстанцу КОЛАГЕН 1000ДА 9007-34-5 у 
кпличини пд 1г, прпизвпђача Сигма Алдрих. Какп се пва супстанца више не налази у 
прпизвпднпм прпграму наведене фирме, мплимп вас да нам наведете некпг другпг 
референтнпг прпизвпђача и каталпшки брпј оегпвпг прпизвпда, какп би смп вам ппнудили 
хемикалију у квалитету кпји вам је неппхпдан 
ОДГОВОР: Наручилац ће уклпнити хемикалију КОЛАГЕН 1000ДА 9007-34-5  из списка 
кпнкурсне дпкументације. 
ПИTAЊE: у пквиру ппзиције 391.сте тражили супстанцу КОЛАГЕН тип 1 у кпличини пд 5г, 
прпизвпђача Сигма Алдрих. Мплимп Вас да нам дате прецизније ппдатке п захтеванпм 
ппреклу пве супстанце (bovine, rat, human..) какп би смп вам ппнудили хемикалију у 
квалитету кпји вам јепптребан. Такпђе вас мплимп да размптрите тражену кпличину пд 5 г 
кпја је пп нашем мишљеоу превелика, пре свега из финансијскпг разлпга. Прпизвпђачи 
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пву супстанцу кпја је изузетнп скупа пакује у пакпваоу пд 1 па дп максималнп 250 мг. 
ОДГОВОР: Пптребнп је ппнудити хемикалију у кпличини пд 1 грама. 
 

 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 јавну набавку 
 

 


