ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zаvoduzice@mts.rs
Датум: 27.02.2019.

Предмет: Одговори на питања јавна набавка – замена унутрашњих врата бр.
05/2019.
Обраћамо Вам се у вези ЈН бр.: 05/2019 – Замена унутрашње столарије
У предметној јавној набавци сте навели да Обавезе понуђача: Ради састављања
што прецизније понуде потребно је димензије узети на лицу места у објекту –
Завода за јавно здравље Ужице сваким радним даном од 7,30 до 15,00 часова.
Обавештавамо Наручиоца да је Републичка комисија за заштиту права, у својим
многобројним решењима, констатовала да је обавезан обилазак локације
непотребан и дискриминаторски услов, те захтевамо да исти избришете или да
исти евентуално предвидите као могућност, а никако обавезан услов у поступку јавне
набавке.
Одговор:
Поштовани понуђачи,
У конкурсној документацији бр. 822 од 21.02.2019. за јавну набавку –замена
унутрашњих врата, узимање димензија за врата на лицу места није услов за учешће у
постуку јавне набавке, услови за учешће који су дефинисани чл. 75. Закона о ЈН
наведени су на страни бр. 8. конкурсне документације.
Наручилац је у делу понуде навео узимање димензија за врата на лицу места у
објекту да би понуђачи имали увид у стварно стање ради састављања адекватне
понуде.
С Поштовањем,

Службеник за јавне набавке
Смиља Ћосић

Red.
broj

1

Partija 3: Filter papir i pribor za filtraciju
Količina
Jed
cena
Naziv
(komad) Proizvođač
bez
PDV-a
Kvantitativni filter-papir
a) crna traka širine

2

3

150mm

1500

150mm

200

a) bela traka širine

c) plava traka, ekvivalent
Watthman-u, (neophodna
dostava probnih uzoraka)
širine
90mm

2000

150mm

1200

4

pH indikatorske trake,
pakovanje (100/1)

300

5

Hilzne za ekstrakciju
26x60mm

100

6.

Stakleni filtar GF/A

200

okrugli Ø150 mm

Vrednost
bez PDVa

Vrednost
sа PDVом

Filter od kvarcnih vlakana
(Quartz fibre filter) precnik
47mm

500

Membranski filtri, veličina
pora 0.45μm

400

9.

Membranski filtri, veličina
pora 3.0μm za
makropropipetu

20

10.

Filter papir Whatman No. 1

125

11.

Cellulose nitrate filter pore
0,45m, prečnika 47mm
(sterilno) 100/1,
odgovarajuće sartorius

7.

8.

9500

Уз понуду доставити спецификације за сваки артикал.

Укупна понуђена цена без ПДВ-a: ________________динара, Словима:
(________________________________________________________динара)
Износ ПДВ: ________________динара, Словима:
(________________________________________________________динара)
Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима:
(________________________________________________________динара)

Место испоруке: пословни простор испоручиоца, Ужице, улица др Веселина
Маринковића бр.4.
Рок испоруке: Испорука ће се вршити сукцесивно на период од годину дана, према
количини и динамици договореној са наручиоцем с тим да се испорука мора извршити
у року од ____ који не може бити дужи од 30 дана од дана позива наручиоца
Услови плаћања: Плаћање ће се извршити по испоруци добара, у року од ____ дана (а
који не може бити краћи од 15 а ни дужи од 90 дана) рачунајући од дана уредно
примљеног рачуна за сваку испоруку.

Рок важења понуде_____дана.
ДАТУМ

М.П.

______________

ПОНУЂАЧ
_________________________

Напомена (односи се на све партије)
 Понуђена цена обухвата све трошкове везане за реалализацију предметне набавке
 Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник
понуђача који је уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача
„Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача.
Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе
потписују и оверавају „Образац спецификације са структуром цене“.
 Цене исказати у динарима.

