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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 5
за јавну набавку мале вредности материјала за хигијену
јавна набавка број 3/20
ПИТАЊЕ БР. 1: Поштовани, као заинтересовано лице за учествовање на Јавној набавци број
3/20, набавка Материјала за хигијену, молимо Вас да нам дате појашњење за: Редни број 8.
Тоалет папир. Потенцијалном понуђачу сте већ одговором датим 25.05.2020.године објаснили
да не прихватате измену за повећање конкуренције, а тиме нарушавате Члан 10 ЗЈН. Молимо
Вас да ипак допустите понуде за трослојни тоалет папир, јер тиме не само да не нарушавате
тражени опис из конкурсне документације већ добијате већи односно бољи квалитет производа
по нижој цени.

ОДГОВОР БР. 1: Наручилац остаје при свим захтевима из конкурсне документације
за позицију 8 из техничке спецификације, чиме не нарушава конкуренцију, јер је на
нашем тржшту доступан двослојни тоалет папир. Наручилац је пре покретања
поступка набавке извршио проверу тржишних цена и установио да је цена двослојног
тоалет папира нижа од цене трослојног тоалет папира истог произвођача.
ПИТАЊЕ БР. 2: Редни број 20. Етил алкохол, 75 %,паковање 1 литар. Контактирајући
произвођаче алкохола, дошли смо до сазнања да сви раде етил алкохол од 70 % и 96 %.
Молимо Вас да у циљу повећање конкуренције дате распон од 70 - 96 %.
ОДГОВОР БР. 2: Наручилац остаје у свему при захтевима из конкурсне
документације за позицију 20, јер је на тржишту доступан етил алкохол од 75%. У
циљу обезбеђења упоредивости понуда понуђача, наручилац је дужан да предмет
набавке опише на јасан и недвосмислен начин, па из наведених разлога није могуће
одобрити распон од 70-96% за позицију 20 из техничке спецификације.
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