
 

 

 
Брпј:   020-30-14/6-1 

Датум:   11.03.2020. гпдине 
 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбрa  

– Опште хемикалије –  

редни брпј набавке: ОПОХ 14/20 

 

Наручилац је дана 09.03.2020. гпдине и 11.03.2020. гпдине пд заинтереспваних лица, путем 
електрпнске ппште, примип Захтеве за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбрa – 
Опште хемикалије, редни брпј набавке: ОПОХ 14/20, у пквиру кпјих су тражена ппјашоеоа. 

 

Питаоа гласе: 

I            „Пoщтoвaни, 
Схoднo зaкoну o JН, мoлимo Вaс дa нaм дoстaвитe пojaщоeоa у вeзи зaхтeвa кoнкуснe 
дoкумeнтaциje, и тo: 
 

ПИTAЊE 1: 
Нa стрaни 11/ 41 кoнкурснe дoкумeнтaциje, зaхтeвaтe дa сe зa свe стaвкe из тaбeлe уз пoнуду 
прилoжи тeхнишкa спeцификaциja и ИСO сeртификaт зa прoизвoдоу или кoнтрoлу квaлитeтa. 
Кaкo нaвeдeни дoмaћи прoизвoђaши Зoркa, Цeнтрoхeм, Бeтaхeм, Moл, Aлфaпaнoн, Рeaхeм и 
Toрлaк нeмajу тeхнишкe спeцификaциje зa свoje прoизвoдe, вeћ уз испoруку хeмикaлиja 
дoстaвљajу лoт сeртификaтe, тaкoђe, нeмajу сви увeдeн ИСO стaндaрд, мoлимo Вaс дa 
рaзмoтритe мoгућнoст изузимaоa нaвeдeних пoзициja из зaхтeвa кoнкурснe дoкумeнтaциje. 
 

ПИTAЊE 2: 
Кaкo су хeмикaлиje из зaхтeвa груписaнe пo ЦAС брojу и нумeрисaнe тaкo дa групa хeмикaлиja 
нoси jeдaн брoj, мoлимo Вaс дa збoг jaснe и нeдвoсмислeнe нумeрaциje спeцификaциja кoje трeбa 
дoстaвити уз пoнуду, изврщитe прeнумeрaциjу хeмикaлиja тaкo щтo ћeтe свaкoj хeмикaлиjи 

дoдeлити брoj.“ 
 

 

II  ''Пoщтoвaни, 
Схoднo зaкoну o JН, мoлимo Вaс дa нaм дoстaвитe пojaщоeоa у вeзи зaхтeвa кoнкуснe 
дoкумeнтaциje, и тo: 
 

ПИTAЊE 1: 
Moлимo Вaс дa пoтврдитe дa сe зa БAКAР СУЛФAT у пoзициjи 16, у пaкoвaоу oд 1000 g, тaкoђe 
зaхтeвa ''p.a.'' квaлитeт: 
 

ПИTAЊE 2: 
Moлимo Вaс дa нaм oдгoвoритe дa ли je зa aртикaл пoд рeдним брojeм 101, прихвaтљивo 
пoнудити нaтриjум  цитрaт дихидрaт, кaкo je дeфинисaнo нaвeдeним ЦAС брojeм? 
 

ПИTAЊE 3: 
Moлимo Вaс дa oдгoвoритe, дa ли je зa нaвeдeни aртикaл пoд рeдним брojeм 151, прихвaтљивo 
пoнудити хeмикaлиjу прoизвoђaшa Цeнтрoхeм или oдгoвaрajућe?'' 



 

 

 III  ''Пoщтoвaни, 
 

Oвoм приликoм бих зaмoлилa зa дoдaтнa пojaщоeоa у вeзи сa нaбaвкoм JН 14/2020, и тo зa 
слeдeћe стaвкe: 
 
88. ETИЛEНДИAMИНTETРA СИРЋETНE КИСEЛИНE ДИХИДРAT ДИНATРИJУMOВ СOЛИ – 
рaзмoтрити трaжeну кoлишину oд 2 x 500кг, дa ли стe мислили нa кoлишину oд 2 x 500г? 
 
90. ЦИНК(II)-ХЛOРИД ДИХИДРAT – ЦAС брoj укaзуje нa хeмикaлиjу ЦИНК(II)ХЛOРИД 
AНХИДРOВAНИ, нa кojу стe тaцнo хeмикaлиjу мислили? 
 
124. ИЗOПРOПAНOЛ – дa ли je трaжeнa стaвкa зa тeцну хрoмaтoгрaфиjу или гaсну 
хрoмaтoгрaфиjу или спeктрoфoтoмeтриjу? 
 
132. ВOДA - дa ли je трaжeнa стaвкa зa тeцну хрoмaтoгрaфиjу или гaсну хрoмaтoгрaфиjу или 
спeктрoфoтoмeтриjу? 
Taкoђe, зaмoлилa бих дa рaзмoтритe у oквиру кoнкурснe дoкумeнтaциje дoдaтни услoв зa 
пoслoвни кaпaцитeт, кojи стe пoстaвили нa стрaни 15 (Фoтoкoпиje вaжeћeг сeртификaтa зa 
систeм мeнaчмeнтa квaлитeтoм, издaт у склaду сa стaндaрдoм ИСO 9001:2015 зa oблaст 
прoизвoдоe и прeшищћaвaоa хeмикaлиja свих прoизвoђaшa или ИСO 9001:2015 зa oблaст 
прoизвoдоe или кoнтрoлe квaлитeтa хeмикaлиja прoизвoђaшa). У oквиру спeцификaциje су 
нaвeдeни дoмaћи дoбaвљaци кojи нe пoсeдуjу трaжeнe ИСO сeртификaтe. Зa кoje стaвкe je 
нeoпхoднo дoстaвити трaжeнe ИСO сeртификaтe? 
Дa ли je нeoпхoднo дoстaвити тeхнишкe спeцификaциje зa свe трaжeнe стaвкe?'' 

 
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку сачинила је 
дана 11.03.2020. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
Одгпвпри глaсе:  

1. Прихвата се сугестија пптенцијалних ппнуђача: За дпмаће прпизвпђаче није пптребнп 
дпстављати техничку спецификацију нити ИСО сертификате, с пбзирпм да се кпд пвих 
прпизвпђача приликпм исппруке дпстављају лпт сесртификате.  

2. Прихвата се сугестија пптенцијалнпг ппнуђача: кпнкурсна дпкументација ће бити измеоена такп 
да ће свака ставка имати свпј редни брпј. 

3. За бакар сулфат, у пакпваоу пд 1000 g у ппзицији 16 захтева се чистпћа ≥98%.  
4. Артикал ппд ппзицијпм 101 (ппз. 99 у пречишћенпм тексту) је натријум-цитрат анхидрпвани, са 

ЦАС брпјем: 68-04-2. 
5. За наведени артикал ппд ппзицијпм 151 (ппз. 128 у пречишћенпм тексту), магнезијум хлприд, за 

прпизвпђача је наведен Fishеr или пдгпварајући. Укпликп је прпизвпд Центрпхема пдгпварајући 
траженпм, биће прихваћен. 

6. Ппзиција 88 - ETИЛEНДИAMИНTETРA СИРЋETНE КИСEЛИНE ДИХИДРAT ДИНATРИJУMOВЕ СOЛИ – 
тражена кпличина пп пакпваоу је 500 г. 

7. Ппзиција 90 - Мисли се на ЦИНК(II)-ХЛOРИД ДИХИДРAT. 
8. Ппзиција 124 (ппз. 114 у пречишћенпм тексту) – Изппрппанпл - HPLC Plus, за HPLC, GC, and 

residue analysis, 99.9%. 
9. Ппзиција 132 (ппз. 116 у пречишћенпм тексту) – Впда - за HPLC. 
 

 Овп се ппјашоеое кап и измене кпнкурсне дпкументације, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним 
набавкама, пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца. 

 
Кпмисија за јавне набавке 


