Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Војводе Степе бр. 450. 11000 Београд
СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке број 3-6/2015-2
Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку број 3-6/2015-2 (Образована Решењем број 36/2015-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са
припремањем понуде oд 16.04.2015. године.
Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са
припремањем понуде за јавну набавку број 3-6/2015-2 под називом “Хемикалије“, а у складу
са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15),
достављамо Вам одговоре:
Питање 1:
„Поглавље 6.22. Елементи критеријума за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА следећом применом
елемената и то:
- 60 пондера – квалитет;“
- 40 пондера – цена робе;
У овом поглављу дати су само елементи критеријума за доделу Уговора, молимо Вас да прецизирате
методологију за доделу пондера за сваки елемент.

Одговор 1:
Наручилaц ће у измени конкурсне документације исправити елемент критеријума за доделу уговора
следећим: “Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.”

Питање 2:
„3.2. Квалитет
У области хемије и биохемије постоје врло посебни захтеви у погледу квалитета предмета јавне
набавке. За одређене хемикалије важе посебно строги стандарди квалитета. Марке реномираних
произвођача, представљају у овој набавци тражени стандард квалитета, будући да прецизнији опис
стандарда квалитета у оваквој јавној набавци није могућ. Сви еквиваленти/одговарајући у
случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен морају имати у потпуности исти
спецификован квалитет у погледу размере, чистоће, густине, као и осталих параметара квалитета
предметног добра. Уколико понуђач у предметној набавци нуди еквиваленте/одговарајуће артикле
обавезан је да уз понуду достави детаљне техничке спецификације артикала којима се доказује
захтевани квалитет, односно ради процене, упоређивања и утврђивања квалитета понуђеног добра
сагласно техничким карактеристикама дефинисаних конкурсном документацијом. Предметне
спецификације које се достављају као обавезни елемент понуде за артикле који се нуде као
одговарајућа замена, морају бути прецизно нумерисане по партијама на које се односе у противном
понуда неће бити разматрана.
У овом поглављу је дефинисан квалитет, а такође су у техничкој спецификацији дати захтеви у
погледу квалитета – п.а., садржај у процентима итд...
„Марке реномираних произвођача“ не могу, како је тражено, бити „стандард квалитета“, јер то
конкретно у овој набавци није применљиво и није објективан критеријум за бодовање.
За велики број ставки у партији 1 и 2, на основу овако дефинисаног квалитета, могуће је понудити
више еквивалената-различитих каталошких бројева разних произвођача. Један произвођач једну
хемикалију производи у више квалитета у зависности од тога за коју намену је она предвиђена.
Параметри који једнy хемикалију карактеришу као изузетно чисту, за једну намену, не морају бити
релевантни за другу намену.
Одредница „као и осталих параметара квалитета предметног добра“- не даје информацију који су
„остали“ параметри битни за корисника, а нарочито не даје информацију који ће параметри и на који
начин бити бодовани.
Молимо Вас да прецизније дефинишете квалитет који је критеријум за доделу уговора .“
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Одговор 2:
Наручилац ће новом изменом конкурсне документације прецизно одредити квалитет
предметних добара.
Питање 3:
„Молимо вас да у циљу обезбеђења конкуренције извршите измену у спецификацији партије 2 и
ставке које по својој намени и условима увоза не спадају у класичне лабораторијске хемикалије,
придружите некој другој партији у којој већ постоје супстанце сродне по намени.
29. Fat red boja
35. Hematoksilin (boja za preparate)
103. Tripan plavo-boja
Молимо Вас да све горе наведено размотрите и одговорите нам у Законском року, како би на
исправан начин и правовремено припремили понуду.„

Одговор 3:
Није прихватљиво, наведени пигменти (укључујући метални прах и љуспице) дисперговани у
наведеном медијуму, у облику течности или пасте који се употребљавају у производњи боја
(укључујући емајле), фолије за штампање, боје и остале материје за бојење, припремљени у
облицима или паковањима за продају, у досадашњим процедурама набавки, а обзиром да
подлежу истом царинском тарифном броју 3212900000, нису претстављали већи проблем
понуђачима да понуде и набаве исте.
Питање 4:
„Поштовани, молимо Вас за потврду да поред решења Министарства здравља Републике
Србије о обављању промета хемикалијама Наручилац прихвата и решење Министарства
здравља о промету медицинских средстава као доказ обавезног услова у тачки 5. члана 75.
Закона о јавним набавкама. Појашњење овог захтева се превасходно односи на промет
хранљивим подлогама у партији 7 који се обавља на основу оба претходно наведена
решења.„
Одговор 4:
Као доказ обавезног услова у тачки 5. члана 75. Закона о јавним набавкама наручилац ће
прихватити и решење Министарства здравља о промету медицинских средстава.

Комисија за јавну набавку 3-6/2015-3
Доставити:
- Заинтересованом лицу
Објавити:
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs и
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs
.
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