ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 6/2020 – Хемијски
производи
Заинтересовани понуђач је поставио питање:
Везано за ЈН 6/2020, партија број 1, достављамо следећа питања:
1. Молим Вас да из наведене партије, издвојите у засебну партију ставке број 2. и 3.
Наиме, због настале ситуације са заразном болешћу COVID-19 изазване вирусом
SARS-COV-2 и промене набавне цене сировина, произвођач чије алкохоле
захтевате у тендеру не може да гарантује цене на годишњем нивоу за потребе
тендера као ни количину. Такође, артикле које сте навели у тендерској
документацији није могуће понудити „одговарајуће“ јер такве артикле производи
искључиво Zorka-Pharma Hemija. Из нашег искуства које смо имали у претходном
двомесечном периоду са тендерима где у партији постоје алкохоли, из већ
поменутих разлога, понуђачи одустају од потписивања уговора, јер се не могу
обавезати ни са ценом, ни са траженим количинама. Стога Вас молимо да
размотрите да из наведених разлога из партије број 1. у засебну партију издвојите
ставке број 2. и 3.
2. Молимо Вас да у партији број 1, за ставку број 83. (Tetraphenylboron sodium)
проверите тражену количину јер је набавна цена за 500г изузетно велика. Да ли је
грешка у куцанју, да ли је тражена количина 50г?
У вези овог питања, наручилац даје следећи одговор:
1.

Наручилац остаје при томе да у партији 1 – Органске и неорганске хемикалије I,
ставке под ред. бр. 2. и 3. остану њен саставни део, с обзиром на чињеницу да су
наведене хемикалије, техничких карактеристика описаних на начин који је
објективан, који одговара потребама наручиоца и који је као такав усклађен са
понудом на тржишту и које се користе у научноистраживачком раду за третирање
ћелија и прављење раствора, а не за дезинфекцију, те су самим тим неопходне за
обављање основне делатности Института.

2.

У партији 1 – Органске и неорганске хемикалије I, за ставку под ред. бр. 83.
неопходно је понудити паковање од 500г. Није у питању грешка.
Имајући у виду све напред наведено наручилац сматра да је конкурсну
документацију за ЈН бр. 6/2020 – Хемијски производи припремио и саставио у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама, те неће вршити било какве измене
и допуне конкурсне документације и остаје у потпуности при њеној садржини која
је и објављена на Порталу Управе за јавне набавке дана 26.04.2020. године.

