Везано за поступак јавне набавке ЈН 06/17 за набавку средстава за
одржавање хигијене, дезинфекционих средстава и папирне конфекције за
потребе Студентског центра Крагујевац, а у складу са чланом 63. Став 2. Закона
о јавним набавкама, наручилац даје следећа појашњења – одговоре:
За партију 2 јавног позива – Хемијска средства за одржавање
хигијене:
Питање 1:
На позицијама 2, 3, 4 уобичајена су комерцијална паковања од 750 ml. Да ли је
могуће понудити паковање 750 ml и да ли се у том случају цена прерачунава на
литар (дату јединицу мере).
Одговор 1:
Да, могуће је понудити и мање паковање али се цена прерачунава на јединицу
мере дефинисану спецификацијом.
Питање 2:
Молимо да за ставку редни број 13 дефинишете величину паковања, обзиром да
јединица мере комад.
Одговор 2:
Величина односно тежина појединачног паковања за ставку под редним бројем
13 из спецификације треба да буде минимум 500 грама.
Питање 3:
Да ли је случајно дошло од грешке код дефинисања додатне документације коју
је за понуђене производе потребно доставити у склопу понуде у делу решења о
упису у привремену листу биоцидних производа. Наиме, биоцид се тражи на
позицији 19 где је захтеван обичан детерџент за прање подова без
дезинфекционе компоненте, док је са друге стране на позицији 16 захтевао добро
које служи искључиво дезинфекцији, те смо мишљења да би ово средство
морало да буде биоцид уместо ставке 19.
Одговор 3:
Уколико добро под редним бројем 19 из спецификације није биоцид, потребно је
да на меморандуму доставите изјаву произвођача да понуђено средство не спада
у биоцидна средства.
Питање 4:
Да ли је на позицији редни број 23 могуће понудити производ веће милилитраже
од захтеваних 300 ml, а које у свим другим карактеристикама испуњава захтеве
из техничке спецификације.
Одговор 4:
У спецификацији је наручилац дефинисао милилитражу појединачног паковања
које је потребно испоручивати
За партију 3. јавног позива – Дезинфекциона средства:
Питање 5:
У оквиру додатних услова наведено је да је за производе потребно доставити
извештај о анализи физичких и хемијских особина производа (здравствена

исправност). Напомињемо да у складу са Законом о биоцидним производима и
Законом о здравственој исправности предмета опште употребе, а који регулише
ову проблематику, није могуће прибавити мишљење акредитоване лабораторије
о здравственој исправности предмета који се сматрају биоцидима у смислу
Закона о биоцидним производима. На основу наведеног молимо да размотрите
преформулацију наведеног захтева.
Одговор 5:
Наручилац у конкурсној документацији није тражио доказ о здравственој
исправности већ доказ о извршеној анализи о испитивању физичко хемијских
особина
Питање 6:
Да ли је за позицију редни број 5 могуће понудити добро у паковању које је
различито од захтева из техничке спецификације.
Одговор 6:
За тражено доброј наручилац је у конкурсној документацији дефинисао
максималан број комада у паковању
Питање 7:
За ставку редни број 6 молимо да се дефинише минимални број марамица у
паковању. Да ли је цену потребно дати за паковање или за комад (појединачну
марамицу).
Одговор 7:
Понуђачи у понуди дају цену по комаду(појединачној марамици). Минималан број
марамица у паковању је једна марамица, а максималан број марамица у
паковању је 50.
За партију 4. јавног позива – Папирна конфекција и остали материјал
за одржавање хигијене:
Питање 8:
На позицијама 9 и 10 тражи се производ убрус у ролни 100% целулоза. Обзиром
да на позицији 10 стоји захтев да понуђено добро поседује знак Ecolabel, да ли је
на овој позицији могуће понудити рециклирану целулозу.
Одговор 8:
Наручилац је у склопу конкурсне документације дефинисао карактеристике које
треба да испуњава тражено добро. Понуђачи треба да понуде добра који
испуњавају тражене карактеристике.
Питање 9:
За позицију 40 да ли је потребно понудити појединачну рукавицу или дати цену за
пар.
Одговор 9:
У својој понуди понуђач треба да понуди цену за комад односно за појединачну
рукавицу.

