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                                     ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде 

 По  захтеву  заинтересованог  лица  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  у  вези  са
припремањем понуда у поступку јавне набавке мале вредности “ СПЕКТРОФОТОМЕТАР UV/VIS
”ЈН 4/20, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

Питање 1: 

У конкурсној документацији на страни 4 од 33, Спектрофотометар UV/VIS “ Врста, техничке
карактеристике, квалитет, количина и опис добара”. Тражи се разрез: Варијабилан, минимум
мора да има разрезе 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm и 20 nm.

Поштовани да ли је могуће понудити спектрофотометар само са једним разрезом, 0,1nm?

 Одговор: 
  
Није могуће понудити само спектрофотометар са једним разрезом од 0,1 nm.
Понуђени  уређај  мора  да  одговара  на  техничке  карактеристике  захтеване  тендерском
документацијом.
Овај документ је саставни део конкурсне документације.

                                       
Питање 2:

2. У конкурсној документацији на страни 7 од 33, Спектрофотометар UV/VIS “ Услови за учешће у

поступку јавне набавке из чл.  75.  и 76.  Закона”  у делу Додатни услови,  ставка  7.  Захтеван је  “

Важећи ISO9001 и ISO17025 за понуђача” што се доказује достављањем копије наведених стандарда.
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Да  ли  ће  бити  прихватљиво  доставити  важећи  ISO9001  за  понуђача,  као  и  Изјаву  на

меморандуму фирме да ће обезбедити гратис еталонирање од стране метролошке лабораторије

која  има  уведен  ISO17025,   уз  коју  ће  бити  приложени  захтевани  сертификати  и  обим

акредитације, а која ће извршити еталонирање, с обзиром да понуђач није у обавези да има

уведен стандард ISO 17025 било којим законом.

Одговор :

Биће  прихватљиво доставити важећи  ISO9001,  као и  Изјаву  на  меморандуму фирме  да  ће

обезбедити гратис еталонирање од стране метролошке лабораторије која има уведен ISO17025,

уз коју ће бити приложени захтевани сертификати и обим акредитације, а која ће извршити

еталонирање.

Овај документ је саставни део конкурсне документације.

Не врши се измена конкурсне документације као ни промена рока за подношење и отварање

понуда. 
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