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 у отвореном поступку добара ЈН бр. 25/2019 –
Набавка хемијских и других производа за чишћење за Партију 5 – Папирне компресе у
ролни и Партију 2- Средства за машинско прање суђа за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1.
Детаљним прегледом спецификације уочено је да су дате димензије за одређену врсту
ролне, физичким прегледом истоветног добра, а методом случајних изорака са више
комада дошли смо до закључка да неке ролне одступају од спецификације за пар
процената. Како смо контактирали произвођаче поменутих добара добили смо одговор да
се дешава при машинском мотању ролне да може фалити један лист или такође имате
један лист више. Сам произвођач нам на техничком листу даје напомену да је дозвољена
толеранција на број листова, а тако и на дужину ролне (-/+ 5 ) У техничкој спецификацији
сте и сами на тежину дали опцију (-/+ 5 ), где сама тежина варира због броја листова,
стога најљубазније вас замољавамо да дозволите одступање на остале параметре (број
листова, дужина, ширина) (-/+ 5 ). Ми као понуђач можемо гарантовати узорак - уколико
је потребан, који је у складу са тачно траженим мерама спецификације, али обзиром да је
већа количина на испоруци не можемо гарантовати да ће свака ролна бити тачно
тражених димензија, те вас овим путем замољавамо да одобрите толеранцију (-/+ 5 ) као
што сте већ одобрили на тежину.
Одговор бр. 1.
Наручилац дозвољава одступање (-/+ 5 ) за број листова, дужина и ширина.
Питање бр. 2.
У додатним условима се тражи ИСО сертификати за област производње хемијских
средстава, како би као понуђач учествовали само за ПАРТИЈУ 5, молим да се исти услов
не тражи, јер није релевантно да произвођачи папира и папирне галантерије се
сертификују за област производње хемијских средстава, стога предлажемо да уколико је
ИСО потребан можемо понудити из области производње папирне галантерије.
Одговор бр. 2.
Наручилац тражи важећи сертификат произвођача из области производње папирне
галантерије ИСО 9001:2018 или ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2018 или ИСО 14001:2015.
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. 25/2019.
Дана 13.08.2019. године

