Питање и одговор 2 за јавну набавку број 9339/1-8-07

Предмет: Захтев за додатно појашњење
Везано за поступак јавне набавке број 9339/1-8-07 за набавку средстава и опреме за
одржавање хигијене, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама,
захтевамо додатно појашњење конкурсне документације.
Питање:
Најпре, на страни 17. Конкурсне документације наведено је да је понуђач дужан да
попуни, потпише и овери изјаву на страни 24 конкурсне документације, којом потврђује да
су сва добра која су предмет набавке здравствено исправна и усаглашена са
припадајућом Законском регулативом. Међутим, на страни 24 је Модел уговора, тако да је
питање да ли се ради о грешци, или поменута изјава није дата у склопу конкурсне
документације.
Одговор:
У питању је техничка грешка. Поменута изјава дата је у конкурсној документацији и налази
се на страни 23.
Питање:
За ставку редни број 5 интересује нас који је минимални капацитет пуњења дозатора, јер
је овај податак од пресудне важности за цену понуђеног производа.
Исто питање се односи и на ставке редни број 6, 7 и 8.
Одговор:
За ставку под редним бројем 5 минимални капацитет пуњења дозатора је 500 ml.
За ставку под редним бројем 6 минимални капацитет пуњења дозатора је 1,2 l.
Ставке под редним бројем 7 и 9 морају да буду компатибилне, што је наручилац и навео у
техничкој спецификацији у позицији под редним бројем 9, где су такође наведене
минималне димензије убруса као и то да убрус мора да буде компатибилан држачу под
редним бројем 7.
Ставке под редним бројем 8 и 10 морају да буду компатибилне што је наручилац и
објаснио у опису позиције под редним бројем 10 техничке спецификације.

Питање:
Од ког материјала треба да буде израђена ставка на редном броју 8.
Одговор:
Наручилац није навео од ког материјала треба бити израђена ставка под редним бројем 8,
тако да предмет под редним броје 8 може бити израђен од било ког материјала.
Питање:
Која је минимална величина паковања за ставку број 16 , јер веће паковање повлачи за
собом и нижу цену.
Одговор:
Наручилац је прецизно навео јединицу мере за све ставке у техничкој спецификацији. За
ставку под редним бројем 16 тражи се паковање од 1 кг.
Питање:
За ставке 21, 22 и 23 наведено је само одговарајуће добро. На основу којих параметара ће
наручилац ценити да ли је понуђено добро заиста одговарајуће уколико се не нуди
тражено добро(хемијски састав, подручје примене, ефикасност деловања...) и како ће се
утврђивати усаглашеност понуђеног са траженим средством, када се не тражи ни један
документ из кога се могу видети карактеристике понуђеног добра.
Одговор:
Наручилац ће прихватити сва добра која одговарају опису тражених добара из техничке
спецификације и која су у складу са траженом јединицом мере која је за сваку ставку
прецизно наведена.
Питање:
За ставку 26 није наведена концентрација HCI у понуђеном добру, што је најбитнији
параметар од кога зависи учинак добра са једне стране и цена са друге.
Одговор:
Наручилац ће прихватити понуђено добро са минималном концентрацијом HCI, у
паковању од 1 л.

Питање:
За ставку 27 тражи се средство на бази алкохола. Који је жељени садржај алкохола у
понуђеном добру и који алкохол ће наручилац прихватити.
Одговор:
За ставку 27 наручилац ће прихватити свако добро које је у складу са траженим добром из
техничке спецификације и траженом јединицом мере.
Питање:
За ставку број 41 питање је да ли се под појмом преса подразумева оцеђивач мопа.
Одговор:
Да, за ставку број 41 под појмом преса подразумева се оцеђивач мопа.
Питање:
Даље, да ли ставке 42 и 43 треба да буду компатибилне са мопом и системом за
оцеђивање на позицији 41.
Одговор:
За ставке под редним бројем 42 и 43 наручилац није навео да треба да буду
компатибилне са било којом другом ставком из техничке спецификације. С тога, биће
прихваћена сва добра која су у складу са описом и траженом јединицом мере из техничке
спецификације.
Питање:
На који систем качења мопа се мисли, јер код мопа ширине 40 цм постоји више система
носача од којих зависи начин качења мопа(перике) и сама примена мопа.
Одговор:
Наручилац није навео систем качења мопа и с тим у вези прихватиће сва добра која су у
складу са траженим описом и јединицом мере из техничке спецификације.
Питање:
Ставка редни број 50 – да ли се уместо вуне мисли на памук као материјал од кога
понуђено добро треба да буде израђено.
Одговор:
Да. Добро под редним бројем 50 треба да буде израђено од памука.

Питање:
За ставку редни број 61 питање је да ли се ради о грешци када је наведено да иста треба
да буде компатибилна са штапом на редном броју 49, а да се при томе мисли на носач на
редном броју 43.
Одговор:
Не. Није у питању грешка.

