3770/4-в
27.01.2017.


Потенцијални понуђачи су поставили следећа питања:

Табела 1 - ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
1. Тражи се убрус  230x220мм+/-10%, пак 2/1, трослојни, али није наведен нити број листова, нити граматура убруса. Да је то грешка или се може понудити убрус  са произвољним  бројем листова или грамажом?
2. Код позиције број 25, тоалет папир наведене су димензије 100x120мм, 150листица +/-10%. 
Да ли је овде направљена грешка, па је требало да стоји: димензије 100x120мм +/-10%, 150 листица или је захтевана спецификација тачна?
Табела 2- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
3. Ставка  17 -  Да ли може за хлорни гранулат да се донесе узорак од 200 мил?
4. Ставка  19  - С обзиром да се тражи  перборат 17 кг да ли је могуће понудити средство   паковање и од 0.75 односно кг,  с обзиром да се на тржишту иста срећу  у различитим паковањима?
Одговори:

Поступајући у складу са чл. 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12,  14/15 и 68/15) обавештавамо вас да је Комисија за ЈН 22/15- добра - Набавка средстава и прибора за одржавање опште и личне хигијене за потребе корисника, О.Ј. Установа за децу и младе ( Стационар), Аутопут бб, за период од годину дана, извршила измену конкурсне документације у оквиру Техничке спецификације и то:
Табела 1 - ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
Одговор на питање број 1
Ставка 17 - Папирни убруси - у ролни од белог или ситно дезенираног перфорираног креп папира, ТРОСЛОЈНИ,100% целулоза,   паковање 2 комада са заштитним омотачем, димензије 230x220мм, +/- 10 %, тежина једне ролне 200 гр ( паковање 400 гр) 
Ставка 24- Папирне тацне, Т2 170х120 мм, +/- 10 %, ( паковање 25 ком ) и
Одговор на питање број 2
Ставка 25 - Тоалетни папир у ролни, бели, ТРОСЛОЈНИ, перфорирани, 100% целулоза, паковање 12 комада, са заштитним омотачем, димензије 100x120мм, +/- 10 %,150 листића.


Табела 2- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 
Одговор на питање број 3
Није могуће удовољити захтеву потенцијалног понуђача, с обзиром да је тражени артикал у гранулама, односно у чврстом стању.
Одговор на питање број 4
Могуће је да се достави артикал у  паковању од 0,75 или 1 кг.
Измењену Конкурсну документацију заинтересовани понуђачи могу преузети са Портала Управе за јавне набавке, или са интернет странице Наручиоца.
У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама Наручилац продужава рок за подношење понуда, тако да ће се Јавно отварање понуда одржати 02.02.2017. године у 10:30 часова, у просторијама Наручиоца на адреси: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Светoзара Марковића 85а, Београд, (сала за састанке, соба бр.21)..
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