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Шабац, 28.08.2017.
Предмет: Измена конкурсне документације
Потенцијални понуђач, односно заинтересовано лице, обратило се наручиоцу са
следећим питањима односно сугестијама у вези јавне набавке мале вредности брoj
21/17:
1. ''Конкурсном документацијом за ЈНМВ 21/17 је на стр.8, у тачки 1.2 додатних
услова за учешће у поступку јавне набавке наведен (у ставу 4 наведене тачке 2.1)
следећи услов:
''доставити фотокопију извештаја о испитивању или други важећи документ издат од
акредитоване лабораторије за испитивање или завода за заштиту здравља да
производ под редним бројем 2 врши дезинфекцију веша тј.да уништава микробеузрочнике болести. Достављени извештај не може бити старији од две године.''
Условом је наведено да извештај не може бити старији од 2 године. Обзиром да је
рецептура производа не промењена од момента лабораторијске анализе на основу
које се извештај даје, а имајући у виду да се поновна анализа ових производа не
практикује, молим вас да преиспитате неопходност орочавања старости извештаја,
односно молимо вас да из захтева избришете последњу реченицу става којом се
орочава старост извештаја који би требао бити достављен.
Одговор наручиоца: Наручилац прихвата сугестију и брише наведену реченицу из
тачке 1.2 односно избацује ороченост старости извештаја, који се свакако доставља
уз понуду.
На стр.8 тачка 1.2 додатни услови сада гласи:
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона и
то:
- понуђач је дужан да за наведена добра из ставке 5, достави и инсталира
аутоматску пумпу за дозирање детерџента.
- за ставке 1,2,,4,5 доставити произвођачке спецификације и СДС листе
- доставити фотокопију изештаја о испитивању или други важећи документ
издат од акредитоване лабораторије за испитивање или завода за заштиту
здравља да производ под редним бројем 2 врши дезинфекцију веша, тј. да
уништава микробе-узрочнике болести.
- обавеза понуђача је да достави изјаву произвођача детерџента да понуђена
течна средства у свом саставу садрже и дезифицијенс (за ставку 2).
Саставни део ове измене чини и измењена конкурсна документација.
Сходно ЗЈН а обзиром на преостали број дана до отварања понуде, ова измена не
мења датум и време јавног отварања понуда за јнмв 21/17.
Комисија за јавне набавке
Сандра Ристић, дипл.менаџер
за комисију за јн,ср

