РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: 1933
Датум: 04.06.2019. године
Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.5.
средства за одржавање хигијене

Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење
конкурсне документације за набавку средстава за одржавање хигијене дајемо додатне
информације и појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији
1) Молимо да нам појасните ставку бр.22-Који детерџент је у питању –за прање судова или
веша ?
-Уколико је детерџент за прање веша, каквих карактеристика, за прање на којој
температури, белог или обојеног веша?
2) Молимо да нам одговорите какав статус имају новоотворене фирме, будући да у
обрасцу бр.10 захтевате следећу изјаву:
Образац 10

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НИЈЕ ИМАО РАСКИД УГОВОРА ЗА НАБАВКУ
ДОБАРА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

У понуди за набавку добара средстава за одржавање хигијене понуђач:
___________________________________________, изјављујем, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, да у последње 3 године нисмо имали раскид
уговора који је предмет јавне набавке због неиспуњења уговорних обавеза.

Наша фирма је отворена у фебруару ове године и има већ неколико потписаних уговора за
набавку средстава о одржавању хигијене. Сматрамо да то што фирма не постоји од пре 3
године не би смео да буде битан недостатак понуде и да Наручилац не би по основу ове

изјаве смео да одбаци понуђача као неодговарајућег. С тим у вези, може ли изјава о
новоотвореној фирми да се достави уместо попуњавања обрасца бр.10 или напомена за
важећи период од кад је регистрована фирма? Молимо да појасните одговоре кроз измене
и допуне конкурсне документације
Одговор:
1) У питању је детерџент за прање обојеног веша на температури до 60 степени.
2) Понуђачи су дужни да доставе образац бр.10 и да наведу у напомени период од када
је регистрована фирма.
Молим да нам појасните захтев у спецификацији конкурсне документације за редни број 3.
Средство за прање и дезинфекцију подова АЈAX UNIVERSAL, доставити да је производ
уписан у листу биоцидних производа, пошто наведени производ није уписан у листу
биоцидних производа , може се доставити извештај о испитивању здравствене
исправности предмета опште употребе и узорак.
Одговор: Може се доставити извештај о испитивању здравствене исправности предмета
опште употребе и узорак.
Имајућу у виду све наведено комисија за јавну набавку извршиће измену конкурсне
документације и продужити рок за достављање понуда.

С поштовањем

Комисија за јавне набавке
1. заменик председника комисије за јавне набавке лице за безбедност и здравље на раду
Верица Ракић ________________________________________
2.члан, службеник за јавне набавке
Срећко Миладиновић_________________________________
3. Члан, магационер
Тања Аћимовић______________________________________

