Поштовани,
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара – материјал за
одржавање хигијене за потребе Универзитетске дечје клинике, у отвореном поступку, ЈН број
В-26/2015, објављену на Порталу јавних набавки 24.09.2015. године, и на интернет страници
наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник
РС“ бр. 124/2012, 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 БР. 1
„Поштовани,
молим да се за партију 6. (Средство за гланцање и чишћење јако запрљаних површина
RADIKALIN или слично, пак 10 литара) дозволи сходно закону о ЈН („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) члан 70. и 71. да понуђачи понуде и паковање од 5л за тражени
производ из дате партије а који у свему одговара према намени, квалитету и саставу.
Сходно члану 20. Закона о ЈН („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) молимо
потврду о пријему.
ОДГОВОР:
Поштовани,
на основу члана 72. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју
одредбу која би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача,
осим ако Наручилац не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду
довољно разумљиве понуђачима.
Сходно томе, у партији бр. 6. не морате понудити добро марке „RADIKALIN“ али оно добро
које одлучите да понудите, мора бити по карактеристикама и квалитету одговарајуће добру
„RADIKALIN“.
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Што се тиче величине паковања, могуће је понудити паковање од 5л или 10л, те ће у том делу
Конкурсна документација бити измењена а измене ће бити објављене на Порталу јавних
набавки.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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