
Број: 02/1101-1
Датум: 28.12.2016.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на постављена питања у отвореном
поступку јавне набавке добара, ЈН 66/16 – Потрошна средства за негу и хигијену, по
партијама.

Питање бр. 6:

“ 1. ) U partiji 1. javnog poziva za stavku redni broj 9 u opisu je navedeno - tečnost
za pranje suđa Fairy iii ekvivalentno 1 litar i jedinca mere je litar. Proizvod Fairy se ne radi u
pakovanju   od 1 litra već od 900 ml, tako da molimo za izmenu konkursne dokumentacije
u delu zapremine (900 ml umesto 1 litra) i izmenu jedinice mere (komad umesto litra).

2.) U partiji 1. javnog poziva za stavku redni broj 10 u opisu je navedeno tečnost
za dezinfekciono pranje sa mirisom ,,Ajax" i l i odgovrajući 1 litar. Na osnovu Zakona o
biocidnim proizvodima svi proizvodi koji su namenjeni dezinfekciji moraju biti  registrovani i
imati rešenje o upisu u privremenu   listu biocidnih proizvoda. Obzirom da dobro Ajax nema
dezinfekcioni ekekat isto nije registrovano kao biocidni  proizvod. Molimo da u opisu i zv r š i t e
izmenu na način što ćete ili izbaciti dezinfekcionu namenu ponudenog dobra ili izmeniti
originalno dobro, jer je nernoguce ponuditi Ajax sa dezinfekcionim efektom.

3). U partiji 1. javnog poziva za stavku redni broj 20 u  o p i s u je navedeno -
tečnost za pranje sudova Winterhalter 8400 25 lit pak i data je jedinica mere litar. Proizvod
Winterhalter se radi u pakovanju 25 kg (kanioster je 25 kg ili 18,8 litara). Molimo da izvršite
izmenu u opisu dobra, jer je nernoguce ponuditi Winterhalter F 8400 u pakovanju od 25
litara. Pri tome bi trebalo i jedinicu mere izraziti na kilogram, jer bi se u suprotnom moralo
vršiti preračunavanje na litre, sto jako otežava praćenje realizacije i kontrolu isporuke
dobara.“

Одговор бр. 6:

1) Наручилац је накнадно размотрио Спецификацију Конкурсне документације
и прихвата предлог потенцијалног понуђача за партију 1, ставка 9- течност за прање
судова Fairy или одговорајуће 1L, и у складу са тим врши измену и наводи као
јединицу мере комад, а као запремину предметног добра наводи 900 ml.



2) Наручилац прихвата предлог потенцијалног понуђача и у складу са тим ће
извршити Измену Конкурсне документације

3) Наручилац прихвата предлог потенцијалног понуђача и у складу са тим ће
извршити Измену Конкурсне документације

Наручилац ће у складу са датим одговором начинити Измену и допуну Конкурсне
документације и објавити Обавештење о продужетку рока за подношење понуда.

Овај одговор је саставни део конкурсне документације.

Београд, 29.12.2016. године

Комисија за ЈН 66/16


