Специјална болница за рехабилитацију "Термал“
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Број: 2681/19
Датум: 25.10.2019. године
ЈНМВ 08/2019-1.1.2
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за Јавну набавку добара – Канцеларијски материјал, редни број ЈНМВ 08/2019-1.1.2, на
писани захтев заинтересованог лица, који је упућен путем електронске поште дана
22.10.2019. године у 13:28 часова, следеће садржине:
Питање:
„Поштовани,
у конкурсној документацији ЈНМВ бр.08/2019-1.1.2,на страни 5 сте навели техничке
карактеристике фотокопир папира а4 и а5 НАВИГАТОР као ставке 1 и 2, што је у
супротности са Законом о јавним набавкама ЧЛАН 71 И 72.
Наиме, наводећи тип производа НАВИГАТОР или одговарајући долазите у
контрадикторност са карактеристикама артикла ,јер су дате карактеристике везане
ИСКЉУЧИВО за један тип папира-НАВИГАТОР и ни за један више што је супротно Закону о
јасвним набавкама.
Молимо Вас да на време исправите конкурсну документацију наводећи тражене
карактеристике у одредјеним границама ваших потреба, а да и друге робне маркер
односно типови папира могу да се понуде.
На тржишту постоји још папира у "а" класи (fabriano 1,mondi triotec,double a и сл.) тако да
је формулисање техничких карактеристика за одређени тип папира није у складу са
наведеним члановима Закона о јавним набавкама.
Срдачан поздрав“

Одговор:
Поштовани,
Специјална болница за рехабилитацију „Термал“, се као Наручилац приликом састављања
Конкурсне документације у предметној јавној набавци водила ранијим искуствима са
папиром лошијег квалитета, када је долазило до честих гужвања папира, цепања,
заглављивања, квара на штампачима и сл. Како би се предупредиле наведне ситуације, које
би успоравале процес рада и захтевале интервенције на штампачима, а самим тим и смањио
шкарт папир који изађе из штампача, то се приликом одређивања техничких карактеристика
водила да папир буде што бољег квалитета, односно високих перформанси, који сразмерно
квалитету прати одговарајућа цена, што јесте објективна потреба Наручиоца.
Иако је Наручилац мишљења да предметни папир са наведеним карактеристикама може
понудити већи број понуђача, те да је исти распрострањен по целој земљи и може се наћи
нашироко у понуди, Наручилац ће дати позитиван одговор на указану сугестију, како би
додатно отворио конкуренцију и извршиће измене Конкурсне документацију.
У складу са наведеним, биће извршене измене и допуне Конкурсне документације и
постављене на Портал јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
С поштовањем,
КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 08/2019-1.1.2
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