Дел
Дел.број
број 1239/20 од 19.06.2020.године
На основу чл.63 ст.2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15 ) Дом
ученика средњих школа у Трстенику (у даљем тексту :Наручилац) дана 18.06.20
.2020.године упућује

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку јавне
набавке добара број ЈНМВ 1.1.4/20:
1.1.
Хемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање
хигијене
Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутипо је дана 177.06.2020.године, путем
емаила, Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
документације који гласи:
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Oдговор:
Наручилац је у конкурсној документацији (стр.бр.5), у оквиру поглавља 2.Техничке спецификације, врста ,
квалитет количина и опис добара, у тачки 12 навео:
Ред.бр Назив артикла
12
Средство за прање
конвектомата
Паковање од 10 л

јм
Rational ком

кол
1

Посебни захтеви наручиоца
Течно средство за прање и чишћење
конвектомата.Производ је сапецијално
прилагођен Rational конвектоматима и у
друге сврхе се не може користити
Састав:
- Калијум хидроксид 5-15%;
- 2-аминоетанол 5-15%;
- Густина1,1 г/цм3

Наричилац је јасно навео шта тражи у производу под редним бројем 12, тј.да тражи средство за прање (прање
и чишћење) Rational конвектомата који конвектомат користи за припремање оброка за кориснике.
Наричилац није навео робни знак, марку нити произвођача производа, тј. није навео да се техничка
спецификација односи на производе "Rational" , "Winterhalter" и др, те самим тим, техничка спецификација
не фаворизује ни једног понуђача и није дискриминаторска. Понуђач може да понуди било које средство
које одговара захтевима наручиоца из конкурсне документације.
Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за
подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок за подношење понуда у овој јавној набавци
22.06.2020. године до 12.00 часова. Отварање понуда јеистог дана 22.06.2020. године у12.30 часова

II Kонтакт особа: Предраг Терзић, domucenikatrstenik@gmail.com, факс: 037/711 865

Трстеник, 19.06.2020.године

Комисија за јавну набавку
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