Поштовани,
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара – намирнице
за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама, у отвореном
поступку, ЈН број В-10/2016, објављену на Порталу јавних набавки 21.06.2016. године,
и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 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 7
Поштована,
везано за појашњење ЈН В-10/2016 – Намирнице
Партија 2 Сиреви- ставка 1. качкаваљ едамер 40%мм пак 2/1 или 1/1
1. Качкаваљ едамер 40% а тржишту се може набавити само код једног увозника и
т у паковању цца3,3кг, што не одговара траженом паковању из спецификације
тендера.
С обзиром да је у питању само један добављач, са неодговарајућим паковањем ми
понуђачи смо онемогућени да учествујемо у јавном надметању за партију 2.
Можемо ли да понудимо качкаваљ 45%мм који је заступљен код скоро свих
произвођача у земљи или горе поменури увозни едамер 40%мм, али у паковању цца
3,3кг.
ОДГОВОР:
Поштовани,
Сиреви су партија бр. 8 а не 2, те је то корекција Вашег питања.
Наручилац остаје при свему дефинисаном у Конкурсној документацији за предметни
поступак јавне набавке у партији бр. 8. Дакле, у ставци бр. 1 потребан нам је качкаваљ
(едамер 40%мм) у паковању од 1 кг или 2кг. Не можемо уважити Вашу примедбу да је
у питању само један добављач, с обзиром да на нашу спецификацију у партији бр. 8
може одговорити било који понуђач који у ставци 1 понуди добро тражених
карактеристика, посебно имајућу и виду да је у свим партијама могуће у свакој ставци
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понудити добра различитих произвођача. Наручилац сматра да је приликом
дефинисања спецификације у свему поступио у складу са одредбама Члана 10. Закона
о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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