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Шабац, 17.01.2017.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне
документације за јавну набавку у отвореном поступку бр.01/17 и то са следећим
питањем:
Партија 10:
1. ''Ставка 2 – средство за полирање подова – четири аса или одговарајуће- с
обзиром на то да је назначена јединица мере ''ком'' молимо вас да наведете у ком
паковању је потребно понудити жељено средство.
Одговор наручиоца: Паковање је од 0,75 лит.

2. Ставка 16 - Освеживач за WC шољу – бреф дуо актив или одговарајуће од 60 мл –
молимо наручиоца да изврши измену конкурсне документације, јер је паковање
захтеваног производа промењено на 50 мл.
Одговор наручиоца: Обзиром да је наручилац проверио у продајним објектима и са
оригиналног паковања преписао грамажу али нема увид да је такво нешто мењано
став наручиоца је да ће прихватити и паковање од 50мл.

3. Ставка 15 – уље за масажу, паковање 0,5 са пумпицом и партија 16 – ставка 1 – да
ли је у питању техничка грешка, с обзиром да се у обе партије захтева исти производ
у истој количини?
Одговор наручиоца: Обзиром да се ради о техничкој грешки, ова ставка се брише
из партије 10 и остаје као посебна партија 16.
4. Молимо вас да тачно дефинишете за које производе у партији 10 је потребно
доставити узорке јер је на стр.45 конкурсне документације тај додатни услов у
напомени дефинисан тако да се може тумачити на два начина (прва напомена од
ред.бр.6 до 12 и друга напомена од ред.бр. 6 до 14).
Одговор наручиоца: Потребно је доставити узорке за ставке од ред.бр.6 до 14.
Све измене налазе се у измењеној конкурсној документацији која је прилог овог
појашњења.
Комисија за јавне набавке
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