Број:01-484-4/16-1
Датум: 09.06.2016.године
ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности добара ЈН 11/16 - Набавка пелена, производа за
личну негу и слично за даљу продају, по партијама
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши измену конкурсне
документације у јавној набавци мале вредности добара ЈН 11/16 - Набавка пелена,
производа за личну негу и слично за даљу продају, по партијама
1. Наручилац врши допуну Конкурсне документације за Партију 1 на странама 9. и
39. у оквиру спецификације где је прецизније дефинисао карактеристике пелена
које су предмет јавне набавке у погледу моћи упијања и осталог, што је наведено
у одговору на питање бр. 2 од 08.06.2016.
„ Партија 1- Пелене за одрасле за даљу продају
Ред
Опис добра
Јединица
количина
.
мере
бро
ј
2
3
4
1 Пелена дневна „Сени стандард“ или одговарајуће, М величина (од
40-70 кг), моћ упијања по ISO 11948-1 (Rothwell test) минимум
ком.
5.000
2600 ml
2 Пелена дневна „Сени стандард“ или одговарајуће, L величина (од
70-100 кг), моћ упијања по ISO 11948-1 ( Rothwell test) минимум
ком.
13.000
3000 ml
3 Пелена ноћна „Сени стандард плус“ или одговарајуће М величина
(од 40-70 кг), моћ упијања по ISO 11948-1 ( Rothwell test) минимум
ком.
500
2900 ml
Пелена ноћна „Сени стандард плус“ или одговарајуће L величина
4 (од 70-100 кг), моћ упијања по ISO 11948-1 ( Rothwell test)
минимум 3200 ml
ком.
5.000
5 Пелена ноћна „Сени стандард плус“ или одговарајуће XL
величина (преко 100 кг), моћ упијања по ISO 11948-1 ( Rothwell
test) минимум 3500 ml
ком.
500
Понуђачи могу да достављају све доказе којима доказују да понуђена добра
испуњавају захтев наручиоца у погледу техничких карактеристика ( сертификати,
стандарди итд.), што ће оцењивати стручна комисија предметне јавне набавке. “
2. За Партију 3. и Партију 4. на страни бр. 13 у оквиру Поглавља IV Услови за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова прави се измена и брише се додатни услов у
погледу финансијског капацитета: да понуђач у пословној 2012., 2013., 2014.,
години није исказао губитак у пословању и да последња 3 месеца 2016. године
није био у блокади (март-мај) и гласи:

„ 2. Неопходан финансијски капацитет (Партије 1, 2): да понуђач у пословној
2012, 2013. и 2014. години није исказао губитак у пословању и да последња 3 месеца
2016. године није био у блокади (март – мај).“- на страни бр. 13 Конкурсне
документације.

Наручилац наводи измењене и допуњене делове конкурсне документације.
Сви остали делови конкурсне документације остају исти.
Образложење
1. Наручилац је у одговору на питање бр. 2 од 08.06.2016. извршио прецизнији
опис предмета јавне набавке у погледу самих карактеристика добара за
Партију 1- Пелене за одрасле за даљу продају у оквиру Спецификације добара
за Партију 1. и у складу са тим врши измену и допуну Конкурсне
документације.
2. Наручилац је накнадним разматрањем Конкурсне документације увидео да
додатни услов за Партију 3 и Партију 4 у погледу финансијког капацитета није
неопходан за наведене партије.
Понуђачи су дужни да саставе понуду на основу измењене Конкурсне документације.
Ова измена КД објављена је у складу са ЗЈН.

.
Комисија за ЈН 11/16

