ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 6/2016 – Хемијски производи
Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊЕ:
Поштовани, молимо Вас да нам у циљу израде што квалитетније понуде, а у складу са
захтевима Ваше тендерске документације за набавку број 6/2016, одговорите на следећа
питања.
У партији 1, за ставке 6, 9, 10, 15, 28, 32, 61, 62, 67, 69-74, захтевате квалитет Lachner „или
одговарајуће“. Да ли бисте прихватили као одговарајући квалитет хемикалије домаћих
произвођача као што су Зорка, NRK, Centrohem, Moss&Hemoss и сл. или је неопходно понудити
хемикалије увозних произвођача као што су Sigma, Acros, Fisher, Merck и сл.?
У партији 1, за ставке 47 и 48 захтевате квалитет Aklaloid Skoplje „или одговарајуће“. Да ли је
прихватљиво понудити растворе домаћих произвођача или инсистирате на увозним?
У партији 1, захтевате ставку 18, glycerol 500 ml. Да ли је одговарајуће понудити паковање од
1l обзиром да тражени произвођачи у понуди имају паковање од 1l као најмање?
У партији 1, захтевате ставке 21 и 22, EDTA динатријумова со. Да ли је одговарајуће понудити
увозну хемикалију високе чистоће коју произвођач не декларише као p.a?
У партији 1, захтевате ставку 60, DMSO. Обзиром да захтевани произвођач у понуди има
хемикалију коју декларише као: Methyl sulfoxide, 99.8+%, for molecular biology, DNAse, RNAse
and Protease free, да ли је одговарајуће њу понудити?
У партији 1, захтевате ставку 65, Оrcein. Тражени произвођач декларише њен квалитет као
pure, па Вас молимо да прихватите хемикалију без ознаке certified.
У партији 1, захтевате ставку 85, Оrcein. Да ли захтевате увозну хемикалију како је наведено у
називу без обзира на напомену у којој је нагласено: Moss&Hemoss „или одговарајуће“?
У партији 1, захтевате ставку 88, silicate test. Да ли је одговарајући опсег 0,5-500mg/l Si?
У партији 2, захтевате ставку 2, хлороформ. Да ли је одговарајуће понудити паковање од 1l
обзиром да је приступачније од траженог?
У партији 2, захтевате ставке 10 и 17. Да ли је одговарајуће понудити хемикалије тражене
чистоће које нису ReagentPlus, обзиром да је тражено обележавање хемикалије само једног
произвођача?

У вези ових питања, наручилац даје следећи ОДГОВОР:

Партија 1 – Органске и неорганске хемикалије I
За ставке бр. 6, 9, 10, 15, 28, 32, 61, 62, 67, 69-74, прихватљиво је понудити добра домаћег
произвођача уколико таква добра поседују тражене карактеристике, односно на суштински
једнак начин испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда квалитета наведеног у
конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
За ставке бр. 47 и 48, прихватљиво је понудити добра домаћег произвођача уколико таква добра
поседују тражене карактеристике, односно на суштински једнак начин испуњавају услове из
спецификације и траженог стандарда квалитета наведеног у конкурсној документацији за
предметну јавну набавку.
За ставку бр. 18, потребно је понудити глицерол у паковању од 500 мл.
За ставку бр. 21 потребно је понудити EDTA dinatrijum so, p.a 500 gr, а за ставку бр. 22,
потребно је понудити EDTA dinatrijum so, p.a 1000 gr, као што је наручилац и навео у оквиру
техничких спецификација конкурсне документације за предметну јавну набавку.
За ставку бр. 60, потребно је понудити искључиво Dimethyl sulfoxide, sterile, cell culture, grade
250 ml, као што је наручилац и навео у оквиру техничких спецификација конкурсне
документације за предметну јавну набавку.
За ставку бр. 65 потребно је понудити Orcein, certified, pure, у паковању од 25 гр.
За ставку бр. 85, дошло је до техничке грешке у куцању, те је потребно понудити Orcein у
паковању од 5 гр произвођача Moss&Hemoss “или одговарајуће”.
За ставку бр. 88, прихватљиво је понудити Silicate (Silicic Acid) Test Method опсега 0,5-500 mg/l
Si.
Партија 2 – Органске и неорганске хемикалије II
За ставку бр. 2, потребно је понудити хлороформ у паковању од 0,5 л.
За ставку бр. 10, потребно је понудити Hydroquinone, ReagentPlus ™, >= 99%, у паковању од
100 гр, као што је наручилац и навео у оквиру техничких спецификација конкурсне
документације за предметну јавну набавку.
За ставку бр. 17, потребно је понудити L-HISTIDINE, ReagentPlus ™, у паковању од 100 гр.

