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Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за
јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене, обликоване
у више посебних истоврсних целина (партија), од 1 до 5 и то за
ПАРТИЈУ 1 – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ (ЈНОП 4/2013)

Путем mail-a Наручилац је дана 27.02.2013.године примио захтев од
потенцијалног понуђача којим се траже додатне информације/појашњења у
вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – средства за
одржавање хигијене, обликоване у више посебних истоврсних целина
(партија), од 1 до 5 и то за ПАРТИЈУ 1 – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ, у оквиру
којега је постављено следеће питање:
Питање:
Занима нас колико су стриктни подаци из техничке спецификације за сложиве
убрусе и maxi jumbo ролне. Која је толеранција у вези са димензијама
листића убруса и дужине ролне? У овом случају, како је дефинисано, постоји
само један дистрибутер који има ту врсту робе. Молим Вас за прецизнији
одговор обзиром да можемо направити добру понуду, али са ролнама које су
дужине 380m и са убрусима чија димензија одступа неколико милиметара од
оне коју сте специфицирали.
На основу члана 32. став 3., а сходно члану 31. став 1. Закона о јавним
набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је додатна појашњења.
Одговор на питање:
Чланом 2. став 1. тачка 18. Закона о јавним набавкама одређено је да је
одговарајућа понуда она која је благовремена, исправна и за коју је утврђено
да потпуно испуњава све техничке спецификације. Надаље је чланом 78. став
1. Закона о јавним набавкама прописано да је Наручилац дужан да у поступку
јавне набавке, пошто прегледа понуде, одбије све неисправне и
неодговарајуће понуде, а може да одбије и неприхватљиве понуде.
Разматрање пристиглих понуда од стране Комисије за јавну набавку и
утврђивање да ли су исправне, одговарајуће и прихватљиве врши се након
јавног отварања понуда, у фази стручне оцене.
У вези са наведеним, карактеристике, између осталог и димензије, које су
захтеване за папирне убрусе у листићима, тоалетни папир у ролни 6/1 и
тоалетни папир у ролници 8/1х12, а које су наведене у Техничкој
спецификацији су стриктне. Не постоји могућност одступања од наведених
димензија, из разлога што су у објектима Владе АПВ и Скупштине АПВ и
других покрајинских органа, инсталирани апарати (држачи) за папирне
убрусе и тоалет папире који захтевају димензије папирних убруса и тоалет
папира које су наведене у Техничкој спецификацији, односно улагање
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Ова информација, сходно члану 32. став 3. Закона о јавним набавкама,
истовремено се доставља свим другим лицима која су примила Конкурсну
документацију и обављује на web-сајту Управе за заједничке послове
покрајинских органа, линк јавне набавке.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
с.р. Наташа Нађ
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