Пољопривредна школа са домом ученика Футог
Царице Милице 2
21410 Футог
БРОЈ: ДMВрп I/7 о.с.-2020
ДАТУМ: 01.07.2020.

ПРЕДМЕТ: одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима
бр. 1.

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 30.06.2020.
године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде за јавну набавку средства за хигијену (ДМВрп I/7 о.с.2020), у оквиру кога је поставило следећа питања:

Предмет: „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације,
јавна набавка редни брпј ЈН ДМВрп I/7 ОС-2020
1. Нејаснпће у вези технишких спецификација, кплишина и јединица мере
2. Нејаснпће у вези дпдатних услпва – ппслпвнпг капацитета
Ппщтпвани У ппређеоу Ваще кпнкурсне дпкументације за ЈН средстава за хигијену пд пве
гпдине у пднпсу на прпщлу смп упшили неке нелпгишнпсти па мплимп за ппјащоеое. У првпј
табели смп издвпјили артикле тражене 2019.гпдине а у другпј табели слишне или пптпунп исте
артикле у 2020.гпдини, кпд кпјих се виднп разликују тражене кплишине, па изражавамп сумоу
да је мпжда дпщлп дп грещке приликпм унпщеоа јединице мере за пве ставке или ппјащоеое
пкп захтеваних кплишина, укпликп су јединице мере исправне.
2019.година
Назив артикла
65.
66..

67.

69.

Таблетирана
сп
за
мащину
winterhalter или пдгпварајући
Детерчент за мащинскп праое суђа
санитец стпвил ппвер прпфесипнал
или пдгпварајући пакпваое пд 5л
Сјај за мащинскп испираое ппсуђа
санитец Брилл ппвер прпфесипнал
за средое тврду впду дп 35 степени
F
пакпваое
пд
4,9л
или
пдгпварајући
Спмат таблете за судп мащину 1/100

Укупна
количина
кг

200

8 џакова од 25кг

пак

150

750л

пак

50

245л

пак

100

10.000 таблета

86.
111.

All in 1 8 Actions Спмат или
пдгпварајући
Крпа фланелна за брисаое пращине
1000ммх1000мм
Дпместпс 2л или пдгпварајићи
средствп за дезинфекцију натријум
хуппхлприт 4,5гр на 100 гр,

ком

20

ком

600

2020.година
Назив артикла
7.

28.

71.

72.

73.
74.
76.
95.
120.

Fairy Сенситив или пдгпварајући средствп за праое
судпва 900мл кпји садржи 15 дп 30% aопнске
ПАМ,5%
дп
15
нејпнске
ПАМ,метилспдиазплин,пхенпхуетханпл,мирис,хехул
цинамал,лимпнене
Тешни сапун са глицеринпм за руке Аерп балкан или
пдгпварајући пд 1 лсадржи : 5>15% аопнскпг
тензида,>5%
нејпнпгенпг
и
амфптернпг
тензида,глицерин,кпнзерванс,бпја и мирис
Таблетирана
сп
за
мащину
за
суђе
,садржи:натријумхлприд,(NaCL>99,9%)
„SALTECH“(Salinen Austria) или пдгпварајући кпм 350
кг или кпм?
Детерчент за мащинскп праое суђа ,F6200,25kg,ili
18,8l,Oxi-интензивнп средствп за праое Winterhalter
или пдгпварајуће
Хигијенскп универзалнп средствп за праое ппсуђа
F8400, 25кг или18,9л,Winterhalter или пдгпварајуће
Универзалнп средствп за испираое-В100N, 10л или
10,2кг, Winterhalter или пдгпварајуће
Таблете за мащинскп праое судпва 1/24 ,5-15%
избељиваша на бази кисепника,
Крпа ланена за брисаое пращине 1000ммх1000мм
Дпместпс 750мл или пдгпварајићи средствп за
дезинфекцију :активна супстанца 4,5% натријум
хуппхлприт ,ЦАС 7681-52-9,

Да
ли
састав?
1.200л

је

исти

Укупна
количина
ком

200

Доступно
паковање је од
800мл

ком

200

Проверити
проценте
састојака

ком

350

Кг или ком

ком

2

37,6л

ком

3

56.7л

ком

5

50л

ком

2

48 таблета

ком
ком

2
100

Лан или фланел
75л

Мплимп Кпмисију да:
- Прпвери велишину пакпваоа за ставку 7, пбзирпм да Fairy није вище дпступан у пакпваоу пд
900мл.
- Прпвери прпценте састпјака за ставку 28, да ли је < или > у питаоу.
- Прпвери да ли је за ставку 71 јединица мере кпм или кг.
-Прпвери тражену кплишину за ставке 72 и 73 ппщтп је у питаоу 8 пута маоа а за ставку 74 је 5
пута маоа кплишина средства у пднпсу на прпщлу гпдину
- Прпвери пакпваое и кплишину за ставку 76 јер је тражена кплишина таблета 10000:48 у пднпсу
прпщле и пве гпдине

- Прпвери састав кпд крпе за пптираое – ставка 95 и мплимп да ппјасните да ли је реш п истпм
или другпм артиклу за брисаое пращине у пднпсу на пр.гпдину.
-Прпвери кплишину и пакпваое за ставку 120, јер је кплишина 16 пута маоа у пднпсу на прпщлу
гпдину.
-Ппвпдпм захтеванпг дпдатнпг услпва – ппслпвнпг капацитета на страни 13 пище: 1.2.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН:
2.
Ппслпвни капацитет
Да ппседује референце у минималнпј вреднпсти пд
3.300.000,00 динара без ПДВ кпје се пднпсе на
исппруку дпбара кпја су предмет јавне набавке, а
кпје је реализпвап у 2018.гпдуни.
Али се касније тај ппдатак меоа и на страни 18, у упутству п дпказиваоу пвпг услпва пище:
5. ппслпвни капацитет
Да има тражене референце ппнуђаш дпказује
Да ппседује референце у минималнпј дпстављаоем:
1.
ОБРАСЦА
СПИСАК
вреднпсти пд 2.100.000,00 динара без ПДВ РЕФЕРЕНЦИ пптписанпг и пверенпг пд стране
кпје се пднпсе на исппруку дпбара кпја су ппнуђаша;
2.
ОБРАЗАЦА
СТРУЧНИХ
предмет јавне набавке, а кпје је реализпвап у РЕФЕРЕНЦИ - ПОТВРДА кпје прате списак
2019.години.
референци, пптписаних и пверених пд стране
издавапца пптврде Наппмена: ппнуђаш је у
пбавези да референце наведе, тј дпстави на
ОБРАСЦУ СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ, а пптврде п
референцама
на
ОБРАСЦУ
СТРУЧНИХ
РЕФЕРЕНЦИ – ПОТВРДЕ. Ови пбрасци шине
саставни деп кпнкурсне дпкументације.
Нарушилац дпзвпљава да ппнуђаш ппднесе уз
ппнуду струшну референцу – пптврду издату и
на пбрасцу референтнпг нарушипца/купца ппд
услпвпм да иста садржи све елементе кап и
Образац струшне референце - пптврде из пве
кпнкурсне дпкументације, са пптписпм
пвлащћенпг
лица
референтнпг
нарушипца/купца и пешатпм. Наппмена 2:
Нарушилац задржава правп да тражи на увид
пригинал пптврде, кап и да изврщи прпверу
сваке прилпжене пптврде (пбрасца струшне
референце - пптврде) и да тражи пд ппнуђаша
на увид закљушени угпвпр, фактуру,
примппредајни записник или други валидни
дпкумент кпјим се мпгу Прпвери навпди у
пбрасцу референтна листа и пбрасцима
пптврда, тј

-Мплимп ппјасните да ли се пвај дпдатни услпв пднпси на 2019. гпдину и
да ли је тражени изнпс ппслпвнпг капацитета 2.100.000,00 динара без ПДВ,

кпје се пднпсе на исппруку дпбара кпја су предмет јавне набавке, а кпје је
ппнуђаш реализпвап у 2019.гпд.или не

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или
појашњења:

1.Одговор у вези питања које се односи на ставку7, се налази у Изменама и
допунама конкурсне документације
2.одговор на питање везано за ставку 28. се налази у Измени и допуни
конкурсне документације и гласи:
3.одговор на питање везано за ставку 71. се налази у Измени и допуни
конкурсне документације
4.одговор на питања везано за ставке72,73,74- наручилац остаје при
траженим количинама у спецификацији.
5.одговор на питање везано за ставку 76-наручилац остаје при траженим
количинама у спецификацији.
6.Одговор на питање везано за ставку 95.- наручилац наводи да је у питању
ланена крпа за брисање прашине 1000мл х 1000мл
7. одговор на питање везано за ставку 120.-наручилац наводи да остаје при
траженој количини и паковању
6. Одговор на питање постављено у вези додатног услова за учешће у
поступку јавне набавке из чл.76.ЗЈН се налази у измени и допуни конкурсне
документације и гласи:
2.
Ппслпвни капацитет
Да ппседује референце у минималнпј вреднпсти пд
3.300.000,00 динара без ПДВ кпје се пднпсе на
исппруку дпбара кпја су предмет јавне набавке, а
кпје је реализпвап у 2019.гпдни.
Додатни услов се односи на 2019. Годину ,тражени износ пословног
капацитета је 3.300.000,00 динара без пдв-а.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.poljosko.edu.rs
у року од 3 дана од дана
пријема захтева.

