Поштовани,
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке мале
вредности, набавка добара – , ЈН број М-17/2015, објављену на Порталу јавних набавки
01.08.2015. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015) 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. 2
„Поштовани,
у техничкој спецификацији добара под редним бројем 3, и даље под 1.2 додатним
условима под 1.2.д. тражена је достава узорака наведене кецеље у величини Л.
Наше питање гласи:
Да ли ће се прихватити достава узорка једноделне кецеље понуђеног произвођача која
нема тражени начин закопчавања и која није у величини Л?
Претпоставља се да Наручилац захтева доставу узорка ради провере квалитета самог
материјала као и израде кецеље.
Напомена: достављање стриктно траженог узорка је онемогућено понуђачима због
сувише кратког рока испоруке. Произвођачи немају готове производе на лагеру.
ОДГОВОР:
Поштовани,
Наручилац остаје при захтеву да се мора доставити узорак за понуђено добро у
позицији бр. 3 (једноделна кецеља, величина „Л“).
С обзиром да је у питању узорак, начин закопчавања није битан, из разлога што
Наручилац тражи узорак да би га на баждареној ваги измерио и утврдио да одговара
траженој тежини од 5,8 кг.
Са становишта Наручиоца није битно да достављени узорак буде нов. Те уколико
немате на лагеру тражено добро, можете доставити већ коришћено.
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Достављени узорак у свему мора одговарати траженој спецификацији осим по питању
система закопчавања. Наручилац ће одустати од свог захтева да достављени узорак
задржава до закључивања уговора. Исти ће бити измерен на баждареној ваги у
просторијама Наручиоца, у присуству представника присутних понуђача на дан
отварања понуда, о чему ће бити састављен Записник, и истог дана враћен понуђачима.
Осим тога, одобрићемо одступање од стриктно тражене тежине од 5,8кг у износу од
±10%.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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