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ОТВ бр. 14 - добра – Набавка потрошног материјала за Галенску лабораторију

Питања и одговори од 14. 05. 2015. године
1. Питање:
Молимо вас да нам сходно Закону о јавним набавкама доставите појашњења конкурсне
документације за јавну набавку добара у отвореном поступку бр. ОТВ - 14 - Набавка потрошног
материјала за Галенску лабораторију.
1. На страни 15/54, у склопу обавезних услова, под тачком 5., тражите да понуђач поседује
Решење надлежног министарства за обављење делатности - Министарство здравља, имеђу
осталог и за добра из партија : 11 ; 12 ; 13 и 14.
Како Добра из горе наведених партија не представљају медицинска средства већ аналитичке
хемикалије за лабораторијску контролу квалитета, за које је законом предвиђена дозвола
за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, коју издаје Министарство
за пољопривреде и заштите животне средине (до 29. септемра 2012. ову дозволу је издавала
Агенција за хемикалије), или Локална самоуправа.
Сходно овоме, молимо Вас да извршите измену наведеног обавезног услова.
2. на страни 20/54, под тачком 1, - ПОДАЦИ О језику на којем ПОНУДА мора да буде
САСТАВЉЕНА, наводите да "Понуђач подноси понуду на српском језику".
Сходно Члановима 17. и 18. Закона о јавним набавкама Републике Србије, који гласе
"5. језик у поступку јавне набавке
Члан 17.
Наручилац Припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Наручилац може да конкурсну документацију Припремити сам на једном страном језику који се
убичајено користи у међународној трговини у области из које је предмет јавне набавке.
Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација, односно на
језику који је наручилац назначио у конкурсној документацији.
Члан 18.
Наручилац може дозволити да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику,
посебно у делу који се односи на Техницке карактеристике, квалитет и техничку
документацију.
У случају из става 1. овог члана наручилац је Дужан да назначи део понуде који може бити на
страном језику и да наведе на ком страном језику.
Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде
преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог
дела понуде.
У случају спора Релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на
српском језику. "
Молимо Вас да Дозволите да сертификати, спецификације и изводи из каталога као и остала
документације којом се доказују Техничке карактеристике понуђеног добра или квалитете
роизвођачи (ИСО Сертификати произвођача), буду достављени на енглеском језику, како
трошкови судског тумача (чији су преводи Једино Законски Валидни) не би беспотребно
оптерећивали цену понуђеног добра.

3. на страни 5/54, у оквиру Комерцијалних услова понуде, за партије 11, 12, 13, 14 и 15,
Тражите да понуђач достави сертификат произвођача. Да ли сте мислили под овим на Важећи
сертификат о уведеном систему управљања менаџмента квалитетом ИСО 9001: 2008,
произвођача.
И / или сте мислили да понуђачи за наведене партије морају доставити сертификате
квалитета за сваку појединачну ставку у оквиру партије.
Ако захтевате да понуђачи за сваку од понудјених роба морају доставити његов
сертификат, морамо Вас подсетити да сертификат о квалитету хемикалије Издаје се за
сваку шаржу која изађе из производње и контролу квалитета прође Где се утврђују њене
Карактеристике у односу на прописану произвођачку спецификацију. Ови резултати се
разликују од Лота Лота Ја радим зависе од мног фактора. Због тога ће се десити да се
Карактеристике приказане на сертификату који је Приложен уз понуду, као доказ њеног
квалитета, неће слагати са карактеристикама хемикалије која ће вам бити Испоруцена.
Молимо вас да нам одговорите, да ли је прихватљиво уместо сертификата о квалитету
понуђене хемикалије, уз понуду достави произвођачку спецификацију понуђеног добра.
Молимо имајте у виду да произвођачка спецификација представља минимални квалитет неког
произвада за који произвођач гарантује да се испод њега података хемикалија односно
Реагенс не сме наћи на тржишту.
4. на страни 16/54 у склопу додатних услова наводите даје за партије 11, 12, 13 и 14
Понуђач У обавези да достави Доказ о поседовању МСДС листа за понуђена добра. Да ли
је прихватљиво уз понуду достави изјаву Само најважнијих светских понуђача, о поседовању
МСДС листа за понуђена добра. Молимо имајте у виду да је наша законска обавеза да у случају
да будемо Изабрани понуђач као најповољнији, да при испоруци добара из Уговора Вама као
наручиоцу доставимо сам МСДС листе.
1. Одговор:
1. Да, слажемо се да за партију 11, 12, 13, 14, 21 је потребна Законом предвиђена дозвола
за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, коју издаје Министарство за
пољопривреде и заштите животне средине (до 29. септемра 2012. ову дозволу је издавала
Агенција за хемикалије ), или локална самоуправа.
2. Да слажемо се да произвођачка спецификација за хемикалије из увоза буду на енглеском
језику
3. У конкурсној документацији је довољно приказати произвођачку спецификацију
хемикалије, ако је она из увоза треба да је на енглеском језику, и да дате изјаву којом потврђујете
да ћете са испоруком хемикалије испоручити сертификат анализе серије који није повезан са ИСО
сертификацијом и није потребна за партије 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18.
4. У конкурсној документацији достављате изјаву да ћете уз испоруку хемикалије доставити
МСДС листу на енглеском или српском језику
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