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Предмет: Одговор на питање у поступку јавне набавке добара бр. 1.1.3/2017 – средства за
одржавање хигијене
1. Питање :
„Молимо Вас за следећа појашњења везано за партију 1:

















Партија 1. носи назив, цитат: „ Концентровани препарати за професионално чишћење,
прање и дезинфекцију“
Који производ од тражених у Партији 1. Служе за дезинфекцију обзиром да Партија
1.носи наслов у коме се помиње и дезинфекција, а да у табли који носи врло
проблематичан наслов с аспекта Закона о ЈН „ Назив производа“ или у табели „
Технички опис“ нисте ни једном речју поменули реч“ дезинфекција“ ?
Биоразградивост је широк појам и изражава се ПРОЦЕНТУАЛНО!!!
Који проценат биоразградивости је прихватљив за наручиоца , односно, зашто
наручилац није прецизирао колики је минимално дозвољен или прихватљив проценат
биоразградивости производа различитих намена који се тражи у овој конкурсној
документацији! ? ? Да ли мислите да је тај податак неважан ? ? ? Напомињемо,
проценат биоразградивости одваја и карактер производа.
Којим документом понуђачи доказују биоразградивост и да ли сте тражили тај документ
у Конкурсној документацији?
У партији 1 се користе изрази „за чишћење“ и „за прање“. Разлика је евидентна и
суштинска. Чишћење није прање, нити је прање чишћење. Чишћење је сува радња
отклањања физичких контаминација, а прање хемијска радња уз додатак воде, при чему
постоји и технологија сувог прања.
Доведени смо као понуђачи у заблуду да ли се тражи једна или друга радња, једна или
друга намена.
У чему је разлика између тражње за производима под редним бројем 2, под редним
бројем 4 и под редним бројам 9 када се под сва три редна броја тражи иста намена
производа- чишћење подова, како сте навели у врло детаљном ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ!??
У чему је разлика између тражње под редним бројем 6 и 10 када се у обе табеле тражи
иста намена производа- чишћење и одмашћивање, како сте навели у врло детаљном
Техничком опису!??
Ако партија 1 носи назив цитат: „Концентровани препарати за професионално чишћење,
прање и дезинфекцију“ онда је недопустиво да се у њој налази нешто што то није, као
под редним бројем 11. Средство за сјај и негу од инокса. Такав производ нити чисти,
нити пере, нити дезинфикује. Он даје сјај а то није ни чишћење ни прање ни
дезинфекција и као такав треба да буде смештен у неку другу Партију.
Скрећемо пажњу на уочен недостатак али и тенденциозност у тражњи Конкурсне
докунентације:
Као наручилац сте у рубрици „Технички опис“ навели техничке карактеристике жељених
производа озбиљно сужавајући конкурентност понуђача. Сматрамо да је технички
опис био сувишан, а потврда те констатације је велики број нејасноћа управо у рубрици
„Технички опис“, које смо у овом Захтеву навели.





Сужавањем конкурентности понуђача отварате простор за спекулацију да већ имате
циљаног добављача што је у супротности са врло озбиљним ставом II СПРЕЧАВАЊЕ
КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА ИНТЕРЕСА Закона о јавним набавкама.
Када већ тражите биоразградиве производе, зашто нисте испоштовали НАЧЕЛО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, те
чланом 13 затражили сертификат ISO Standard 14001:2004- заштита животне
средине???
То је круцијални – суштински стандард са аспекта сигурности и безбедности у вашој
Установи од трженог основног ISO Standard 9001:2008 који се тиче управљања
квалитетом менаџмента.
Молимо вас за одговоре по овом захтеву у складу са Законом о јавним набавкама
Републике Србије.“
Одговор:
Наручилац је у конкурсној документацији за сваки производ који је предмет јавне
набаве , кроз назив производа и технички опис производа, описао намену производа и
поставио захтеве у погледу карактеристика производа, које у потпуности одговарају
конкретној намени тих производа код наручиоца . Наручилац нема друге посебне
захтеве у погледу техничке спецификације производа - сем наведених и није поставио
и нема друге посебне захтеве у погледу произвођача , робне марке и слично .
Уколико имате такав производ можете нам га понудути.
Наручилац је одредио услове за учешће понуђача у конкетном поступку јавне и доказе
о испуњетости тих услова за које је сматрао да су неопходни како би обезбедио
понуђаче који ће моћи да одговоре захтевима наручиоца у погледу квалитета , рокова
и др. и да истовремено омогућавају учешће већег броја понуђача.

2. Питање: За партију 5. „ папирна галантерија“ тражи те да се доставе за производе
„ информативно техничке листе“ , да ли се под тим мисли на декларацију производа“
Одговор: За наручиоца је прихватљив документ произвођача производа који садржи
све релевантве податке о производу који су наведени у Конкурсној документацији у
техничком опису производа.
КОНКУРСНА КОМИСИЈА

