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, од 24.04.2015. 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:
“Поштовани,
Молимо Вас да из партије 1 издвојите у посебну партију ставке 53,54,60,84,93,104,140,141 које се
тичу подлога за ћелијску културу, серума који се користе у ћелијској култури као и антитела за
проточну цитометрију, јер ове ставке за разлику од осталих у партији не представљају опште
хемикалије већ средства специјалне намене и чистоће и јер овако конципирана партија не подстиче
конкурентност међу понуђачима који нуде производе оригиналних производјача већ протежира
једног јединог препродавца (Сигма) који ни у ком случају није произвођач свих наведених ставки у
партији те се не може ни захтевати да тај препродавац буде стандард квалитета.
Такодје, само постављање робне марке препродавца као стандард а не оригиналног произвођача
представља давање предности ткз. “куповини из друге руке” што знатно повећава продајну цену
производа, а партија је конципирана тако да је огроман број ставки у њој те да вероватно нико сем
поменутог препродавца или неког другог препродавца не може имати понуду за све тражене ставке
чима наручилац шаље поруку како прихвата а приори већу цену од просечне тржишне за све тражене
производе.
Такође молимо и да дефинишете на шта се односи следећи услов конкурсне документације с обзиром
да су тражена добра реагенси а не инструменти тј апарати
“6.12. Гарантни рок
Гарантни рок је минимум 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје добара.””

Одговор 3:
Није прихватљиво, наручилац остаје при спецификацији која је саставни део конкурсне
документације.
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Дана 27.04.2015. године
Доставити:
- Заинтересованом лицу
Објавити:
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs и
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs
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