
 

 

 
Брпј:  020-30-48/14-2 

Датум:  23.11.2018. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 4 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбaрa – Опште хемикалије, редни брпј 

набавке: ОПОХ 48/18 

 

Наручилац је дана 22.11.2018. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип 
Захтевe за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбaрa – Опште хемикалије, 
редни брпј набавке: ОПОХ 48/18, у пквиру кпг је траженп ппјашоеое. 

 
Питаоa гласe: 
 „U tabeli koja predstavlja obrazac strukture cene, nije jasno definisano šta znači “cena po pakovanju”. 

Naime, vi ste definisali tražena pakovanja u nazivu artikla, a takođe ste naveli i kolonu u gde zahtevate 

informaciju o tome koje vam je pakovanje ponuđeno. S obzirom da tražite cenu po pakovanju, zanima 

me na koje ste pakovanje mislili prilikom formiranja jediničnih cena – traženo ili ponuđeno.  

Drugo, ukoliko je Vaše zahtevano pakovanje 1000gr, a mi nudimo pakovanje od 500g (uz respektovanje 
tražene količine, naravno) da li de to biti prihvadeno kao ispravno? Pitanje se takođe odnosi i na ostale 
razmere u traženom i ponuđenom pakovanju, pod uslovom da su u potpunosti deljiva  
 
Stavka 42 – koji puffer Vam je potreban (4, 7, 9 ili neki drugi nestandardan)? Molim Vas za kataloški broj 
pufera koji tražite.  
 
Stavke 44 i 45 – Postavljeno vam je pitanje za obe stavke ponaosob kako biste dali kataloške brojeve 
tražene stavke. Međutim, vi ste za obe stavke stavili isti kataloški broj, a po nazivu se ne može zaključiti 
da je u pitanju ista stavka, pa bih Vas zamolila da te odgovore revidirate. “ 
 
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 
сачинила је дана 23.11.2018. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
Одгпвпр глaси:  
        -    У Обрасцу бр. 11 – Структуре цене са упутствпм какп да се пппуни (на страни 35-41 Кпнкурсне 
дпкументације), цена пп пакпваоу се пднпси на кплпну брпј 4 из Спецификације (на страни 4-9 
Кпнкурсне дпкументације). 
      -    Да, прихватљивп је ппнудити два пакпваоа пд 500 гр за тражених 1000 гр, укпликп у свему 
псталпм задпвпљава спецификацију из Кпнкурсне дпкументације. Биће прихваћена самп 
пакпваоа кпје су маоа пд наведених уз ппштпваое кпличине кпја је тражена. 
      -   Ставка 42 - BUFFER COLOUR CODED CONCENTRATED SOLUTIO, прихватљивп је ппнудити пуфер 
pH-9, пбпјен,кпји пдгпвара каталпшкпм брпју 1090C прпизвпђача Reagecon или пдгпварајуће. 
      -   Ставка 44 - CELLULOSE ACETATE, 397 WT % ACETYLCON прихватљивп је ппнудити хемикалију 
ca CAS брпјем 9004-35-7, кпја пдгпвара каталпшкпм брпју 419028 прпизвпђача Sigma Aldrich или 
пдгпварајуће. 



 

 

      - Ставка 45 - CHITOSAN FROM FROM CRAB SHELLS HIGHLY прихватљивп је ппнудити хемикалију 
ca CAS брпјем 9012-76-4, кпја пдгпвара каталпшкпм брпју 48165 прпизвпђача Sigma Aldrich или 
пдгпварајуће. 
 
 
          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. 
 
 

Кпмисија за јавне набавке 


