ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47 - 25 000 Sombor, Vojvođanska 47
e-mail : office@zzjzsombor.org

tel./fax. 025-412-888

Број : ЈНОП 01/2015
Датум: 15.10.2015

Предмет: Достава одговора на Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације ЈНОП 1/2015
Питање: У тендерској документацији ЈНОП 1/2015 навели сте неке ставке па Вас молимо да
нам дате додатно објашњење и одговорите на наша питања:
Питање бр.1: За све партије тражите QC сертификат. Он је као захтев оправдан у неким
партијама али у партији лаб стакло, партија VI, Вас молимо да нам објасните шта је за Вас
QC сертификат за лаб стакло.
Одговор бр.1: Измена конкурсне документације садржи одговор на постављено питање.
Питање бр.2: Такође Вас молим да нам одговорите да ли је за партије лаб хемикалије II и IIa
довољно доставити спецификацију тражене хемикалије пошто је QC сертификат за
хемикалије по нама сетрификат који се доставља уз испоруку робе и које се издаје према лот
броју испоручене хемикалије.
Одговор бр.2: За партију II- хемикалије одговор садржи Измена конкурсне документације.
За партију II/a- боје по Граму: Понуђено добро мора да има одобрен сертификат произвођача
о анализи, квалитету и конформитету (мора да садржи спецификацију траженог добра, доказ
о спроведеним задовољавајућим испитивањима, резултатима испитивања са добрим које је
предмет понуде).
Питање бр.3: Да ли је могуће доставити понуду без достављања СКОРИНГА који тражите
као додатни услов. Своју солвентност и све податке да смо измирили све своје обавезе као и
да имамо важеће дозволе достављамо ако се за нас одлучите на увид. Такође и достављамо
меницу за добро извршење посла, па Вас молимо да још једном размислите и ако је могуће
изоставите тај захтев (или да тражите од кућа које излазе на партије које носе велику
вредност 2 или 3 милиона динара), пошто кућама које излазе на само две или три партије
додатни трошак од 8.500,00 динара колико кошта добијање тог папира само компликује.
Одговор бр.3: Измена конкурсне документације садржи одговор на постављено питање.

