Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 16/2016 –
Набавка полиетиленске фолије, врећа и кеса за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Да ли можете да нам кажете које су димензије кеса (ширина и дубина):
1. Кеса трегерица ТИП 500
2. Кеса за замрзивач 2, 3 кг
Одговор 1.
Досадашња величина кеса је била:
 трегерица 55x28 цм
 за замрзивач 21 x34цм
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 16/2016.
дана 20.05.2016. године

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку у отвореном поступку бр. 16/2016
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
добара бр. 16/2016 - Набавка полиетиленске фолије, врећа и кеса за потребе Специјалне
болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца,
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности добара, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку мале вредности добара, број 16/2016 – Набавка полиетиленске фолије,
врећа и кеса за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
1. у делу који се односи на техничке карактеристике полиетиленске фолије и у
обрасцу број 7 - модел уговора и у обрасцу број 3 –понуда додаје се реченица
следеће садржине:
„Цене полиетиленске фолије обухвата нето количину што значи да цена важи само за
нето количине без хилзни“.
2. у делу који се односи на обрасце понуде, образац број 3 – Понуда, мења се
спецификација врећа ПВЦ за веш,и то:

Образац бр. 3
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 16/2016 - Набавка

полиетиленске фолије, врећа и
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи

кеса

за

потребе

Специјалне

П О Н У Д А бр. ________
Назив артикла
Фолија 1400 mm x 0,03 µ
(полиетилен)
Вреће црне за смеће
100 cm x 50 cm х 0,045 µ
Вреће ПВЦ за веш
120 cm х 92 cm х 0,050 µ
Кесе трегерице тип 500
Кеса за замрзивач 3 kg

Јед.
мере

Количина

кг

10000

ком

15000

ком

25000

ком
ком

110000
5500

Јед. цена
без ПДВ
РСД

Укупно без
ПДВ РСД

болнице

за

Понуђени
тип добра ознака

УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ:
РСД ПДВ:
УКУПНО РСД СА ПДВ:
1. Цене полиетиленске фолије обухвата нето количину што значи да цена важи само за

нето количине без хилзни.

2. Рок испоруке је _________ (не дуже од 3) календарских дана од дана ступања на правну снагу
уговора, односно, дана добијања наруџбине од Наручиоца.
3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима ________) подизвођача (уписати број и
назив подизвођача) _______________________________________________________________.
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.
5. Важност понуде износи ____ (словима: _____________________) дана од дана отварања
понуда ( не краћи од 30 дана ).
6. Начин плаћања: без аванса, по испоруци уроку од _____ дана (не мање од 30 ни дуже од 45
дана) – за стварну испоучену количину.
Датум
____________________________

М. П.
Име и презиме овлашћеног лица:
___________________________________
Потпис овлашћеног лица:
____________________________________

У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 20.05.2016. године

Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 16/2016 –
Набавка полиетиленске фолије, врећа и кеса за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Да ли полиетиленска фолија 1400ммx0.03 треба да буде намотана на хилзну у некој малој
количини и коликој? Нама је најлакше да буде у великим ролнама али питање је како је
Вама лакше због манипулације.
Одговор бр.1.
Полиетиленска фолија 1400ммx0.03 треба да буде намотана на хилзну у малој количини
јер се користе за терапије од блата где се пацијенти умотавају у фолију.
Питање бр. 2:
Да ли полиетиленска фолија 1400ммx0.03 треба да буде од ЛДПЕ материјала,без учешћа
регранулата,транспарентна?
Одговор бр.2.
Да полиетиленска фолија 1400ммx0.03 треба да буде од ЛДПЕ материјала,без учешћа
регранулата,транспарентнаПитање бр.3:
Да ли ПВЦ вреће за веш 120x92x0.05 подразумевате ЛДПЕ провидне (транспарентне )
вреће,израђене од чистог материјала?
Одговор бр. 3.
ПВЦ вреће за веш су ЛДПЕ провидне (транспарентне ) и треба да буду од чистог
материјала у црној, плавој и белој боји.
Питање бр. 4:
Да ли је дефинисана дебљина трегер кесе тип 500,односно тежина 1000 комада истих?
Одговор бр. 4.
Није дефинисана дебљина трегер кесе, битно је да буду чврсте и постојане.
Питање бр. 5:
Да ли је обавезно достављање доказа за испуњење ДОДАТНИХ УСЛОВА према члану 76
Закона?Ту мислим на БОН-ЈН, Потврду НБС или је могуће ове доказе доставити накнадно
с обзиром на кратак рок за прикупљање истих и слање понуде у року који ће гарантовати
испоруку понуде на време?!
Одговор бр. 5.
Наручилац захтева да понуђач достави фотокопије биланса успеха и биланса стања за
наведени период (2012.,2013.,2014. година), као и потврду НБС. Потврда НБС се добија у
року од једног дана ако се одмах уплати такса.

Питање бр. 6:
Позивамо Вас да измените споран део конкурсне документације у делу ‘’Да понуђач
располаже довољним техничким капацитетом, и то:
- да понуђач поседује потребну опрему за производњу полиетиленске фолије и њено
конфекционирање.’’
Сматрамо да неосновано ограничавате круг потенцијалних понуђача онемогућавањем
учешћа понуђача који нису произвођачи, већ су овлашћени дистрибутери производа који
су предмет ове јавне набавке, за које поседују декларације, техничке листове и атесте за
тражене производе. Гаранција квалитета производа који набављате свакако није да Вам
испоручилац буде уједно и произвођач производа, те Ваш услов техничког капацитета
није релевантан ни усаглашен са важећом законском регулативом. Гаранцију квалитета
производа потврђују Извештаји о испитивању, издати од стране акредитованих института
за испитивање материјала Републике Србије.
Изменом наведеног услова би сте обезбедили адекватну конкуренцију у складу са
наведеним члановима Закона о јавним набавкама.
Одговор бр. 6.
Наручилац брише тачку 2 код додатних услова на страни 7.
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 16/2016.
дана 23.05.2016. године

Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 16/2016 –
Набавка полиетиленске фолије, врећа и кеса за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
У вези ставке 1 - Фолија 1400 мм x 0,03 μ (полиетилен) - да ли фолија мора бити намотана
на ширину од 1400мм или може да се мота 2x700мм јер сматрамо да је тако практичније?
Такође, у вези претходних одговора где сте навели да фолија треба да буде намотана на
мање ролне, молимо Вас да нам додатно појасните колико тачно треба, у килограмима, да
буде намотано фолије на једну ролну.
Одговор бр.1.
Полиетиленска фолија 1400 мм x 0,03 μ је намотана на мање хилзне 2x700мм.
Питање бр. 2:
У вези ставке 3 - Вреће ПВЦ за веш 1200 цм х 920 цм х 0,050 μ - Прво, навели сте да су
вреће од ПВЦ-а што верујемо да је заостатак неких давних времена кад су се вреће заиста
правиле од тог материјала. Те вреће се данас праве од Полиетилена, од ПВЦ-а се више не
праве, тако да Вас молимо да нам потврдите да вреће заиста треба да буду урадјене од ПЕ.
Одговор бр.2.
Вреће за веш се праве од полиетилена, материјал ЛДПЕ.
Питање бр. 3:
Такође, у вези ставки 2 и 3, молимо Вас да нам појасните да ли се у димензијама сматра да
су вреће ширине 1000мм односно 1200мм, или је ширина наведена као друга димензија?
Питамо ово јер се у нашој делатности стандардно наводи прво ширина, па онда дужина
вреће. Исто тако претпостављамо да је грешком наведено да је у питању 1200 ЦМ, а треба
да стоји ММ.
Одговор бр.3.
Као што смо навели у изменама конкурсне документације, у питању је грешка у
димензијама треба да стоји 120 cm х 92 cm х 0,050 µ. Ширина је 92 цм, дужина је 120 цм.
Питање бр. 4:
У вези ставке 4 - Кесе трегерице тип 500 - у претходном одговору сте навели да није
дефинисана дебљина трегер кесе. Сматрамо да ово није добро решење јер не можете
очекивати од понуђача да достави понуду, а да нема све техничке спецификације на
располагању. То да ли ће кесе бити чврсте и постојане је субјективна карактеристика и
сматрамо да не може бити услов за валидну понуду. Молимо вас да наведете макар
минималне димензије и дебљину.
Одговор бр.4.
Кесе трегерице и кесе замрзивач су од материјала HDPE. Кесе трегерице су 500 гр. На
фалте димензије 55 х 28цм.

Питање бр. 5:
Да ли нам појаснити формулацију „испоруке ће се вршити сукцесивно“, у контексту
захтева из обрасца понуде „рок испоруке је (не дуже од 3 дана), од дана ступања на правну
снагу уговора, односно од дана добијања поруџбине од стране продавца?
Да ли ово значи да ће бити могуће испоручити целокупну количину робе која је предмет
јавне набавке одједном, у складу са осталим условима испоруке или се подразумева
испорука из делова- сукцесивно у току године и из колико пута би се вршила та
сукцесивна испорука?
Одговор бр.5.
Неће се испорућивати целокупна количина већ се испорука врши сукцесивно тј. у
деловима и то по потреби и захтеву Наручиоца. Наручилац пошаље требовање са
потребним количина и у року (који није дужи од 3 дана) треба испоручити тражену
количину робе.
Питање бр. 6:
Потребне би биле прецизније информације у вези техничких захтева за кеце тргерице: кесе
трегерице тип 500: дужина, ширина, дебљина, фалт, атеријал ХДПЕ/ЛДПЕ?
Одговор бр.6.
Кесе трегерице и кесе замрзивач су од материјала HDPE. Кесе трегерице су 500 гр., на
фалте, димензије су 55 х 28цм.
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 16/2016.
дана 24.05.2016. године

