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 Предмет: Достава одговора 1
 Комисије за ЈНМВ 05/2014
 
Достављамо одговор Комисије за јавне набавку мале вредности – ЈНМВ 05/2014, на питања 
која су примљена до 16.10.2014.год. До 10 часова. У прилогу на одговоре наручилац
објављује питања и одговоре. Све измене и допуне су саставни део нове конкурсне 
документације – ЈН МВ 05/2014 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.
 Одговори и обавештење су објављени на сајту ЗЗЈЗ СОМБОР, www.  zzjzsombor.org и на сајту
Управе за јавне набавке.
                                                             
                                                                                                                Комисија за ЈН МВ 05/2014
Предмет:

 Питање 1 :
Образац за оцену испуњености ОБАВЕЗНИХ услова из члана 75. ЗЈН и ДОДАТНИХ услова 
из члана 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. ЗЈН образац 
4, на страни 13, а Наручиоц на страни 73 даје образац 9 Образац изјаве о испуњености услова
из чл. 75. ЗЈН. Да ли је прихватљива исправна понуда само са попуњеним обрасцом 9.
Да ли понуђач на страни 4 треба заокружити све са да јер попуњава образац 9 односно
потписује изјаву.
Питање 2:
Питање везано за : ПАРТИЈА 17 систем за пречишћавање воде страна 61.
Навели сте: Назив потрошног материјала и резервних делова. Како ће Наручиоц адекватно 
оценити пристигле понуде кад за РО Мерлин постоји 35 делова који су код произвођача као 
резервни делови? Разлика пристиглих понуда са одређеним деловима драстично мења цену.
Молимо Вас да КД измените и допуните како би је учинили разумљивом и како на основу ње 
потенцијални понуђачи саставили што квалитетнију и објективнију понуду.
Молимо Вас да се руководите чланом 14 ЗЈН , и чланом 63 ЗЈН и одговорите на питања.

Питање 3.
Да ли постоји могућност да се из тендерске документације издвоје апарати као засебне 
партије и то:
Из Партије бр. 1 термостат  и сушница Raypa и CO2 инкубатор Binder, из Партије бр.5 
диспензор и микропипете произвођача Hirschmann као и диспензор произвођача Brand.
Партија бр.7 вага произвођача Radwag, партија бр.10 Vortex Ika, Партија бр. 13 водена 
купатила произвођача GFL, и Партија бр. 15 ph и турбидиметар WTW као и јон метар Eutech.
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Предмет :
Одговор на питање 1:
Уколико понуду подносите самостално, обавезне обрасце које попуњавате су Обрасци под 
редним бројем 6,9,10,12,13,14 и 15. У Обрасцу 4 заокружујете одговоре (да /не) које 
одговарају тачности ваше изјаве у Обрасцу 9 и у Обрасцу 10.
Одговор на питање 2:
Измена конкурсне документације садржи одговор на постављено питање.
Критеријум, елементи критеријума доделе уговора: најнижа понуђена цена
Одговор на питање 3.
Партија 1. - измена конкурсне документације садржи одговор на постављено питање.
Партија 5. - измена конкурсне документације садржи одговор на постављено питање.
Партија 7. -  вагу произвођача Radwag није могуће издвојити као засебну партију.
Партија 10. - вортекс произвођача IKA није могуће издвојити као засебну партију.
Партија 13. - измена конкурсне документације садржи одговор на постављено питање.
Партија 15. - измена конкурсне документације садржи одговор на постављено питање.
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