УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршива 10, Београд

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке,
набавка добара – „Канцеларијски материјал, по партијама“, број набавке В-27/2014,
објављен на порталу Управе за јавне набавке дана 15.12.2014. године, на интернет
страници наручиоца: www.tirsova.rs и у Службеном гласнику Републике Србије. У складу
са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013) и одредбама
Конкурсне документације достављамо вам одговоре на питања и захваљујемо се на
питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо
свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу
документације, и то:
ПИТАЊЕ БР.1:
„За партију IX, ставка 1, потребно је испунити следеће услове:
- CIE белина (ISO 11475) минимум 166
- Опацитет (непрозирност),( ISO 2471) минимум 91%
- Дебљина (ISO 534) минимум 102 μм
- Храпавост (ISO 8791-2) минимум 170мл/мин
- Садржај влаге (ISO 287) од 3,8 до 4,6
С обзиром на то, што је храпавост мања, квалитет папира је бољи а по осталим траженим
карактеристикама користите папир бољег квалитета, да ли сте мислили да је храпавост
максимум 170 мл/мин?“
ОДГОВОР БР.1:
ДА.
У складу са горе наведеним одговором, исправља се техничка грешка у конкурсној
документацији на стр.16, тако да у „Напомени“ уместо „Храпавост (ISO 8791-2) минимум
170мл/мин“ треба да стоји „Храпавост (ISO 8791-2) максимум 170мл/мин“
ПИТАЊЕ БР. 2:
„Наше питање односи се на партију 9 – папири за штампање и копирање.
У обрасцу број 1. Техничка спецификација са структуром цена, на страни 15 – Партија IX
под редним број 3 – Фотокопир А4 формат у боји, навели сте ознаку за паковање 1/5....
Да ли је дошло до грешке те сте мислили на паковање 1/500 или на микс од 5 боја у једном
паковању?
Уколико је у питању микс од 5 боја у паковању, молимо вас да наведете које су боје у
питању?“
ОДГОВОР БР. 2:
У питању је микс од 5 боја у паковању, и то: зелена, наранџаста, плава, пинк и жута.
Рис папира садржи 250 листова, односно по 50 листова сваке боје.


Овај одговор, односно исправка техничке грешке и измена и допуна чине саставни
део конкурсне документације.



Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у
складу са исправком техничке грешке и извршеном изменом и допуном
конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као
неприхватљива.
 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Одговори ће бити објављени на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и на
интернет адреси Наручиоца www.vet.tirsova.rs и сва заинтересована лица могу их
преузети електронским путем.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ „КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ“

