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Деловодни број и датум:
1361 - УП од 20.06.2019. године

ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад, , на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама и члана 32.
Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 68/2015, у даљем
тексту: Закон), као Наручилац даје:

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
02/2019 – НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ПИТАЊЕ: Обраћам Вам се овим путем у вези са ЈН 02/2019. У техничкој спецификацији за артикал
под редним бројем 18 сте навели"антибактеријски гел који тренутно уништава бактерије и друге
микроорганизме на рукама" и описали његов састав.
Које време је потребно да ово средство уништи бактерије и микроорганизме?
ОДГОВОР: Обзиром да већина производа на тржишту у свом опису декларишу, описују дејство на
бактерије или друге микроорганизме као тренутно, очекује се да тражени артикал под редним
бројем 18 има исто дејство.
ПИТАЊЕ: Ако је намењен за уништавање истих неопходно је да буде уписан у регистар биоцида.
Треба ли доставити решење о упису у регистар биоцида?
ОДГОВОР: Понуђач није дужан да доставља Решење о упису производа у регистар биоцида
уколико се налази на Листи биоцидних производа која је јавно доступна на интернет страници, као
што је наведено у конкурсној документацији
ПИТАЊЕ: Артикал са саставом који сте ви навели не постоји на тржишту па Вас молим да наведете
комерцијални назив за њега као и име произвођача. За већину артикала сте то учинили (рб. 1
Доместос или одговарајући, рб. 2. Циф или одговарајући...итд) па Вас молим да учините исто и за
овај артикал. Молимо Вас да уважите ове наше сугестије и на тај начин учините да овај поступак буде
у складу са ЗЈН. и да на тај начин омогућите већем броју понуђача да учествују у предметној ЈН.
ОДГОВОР: Наручилац је на основу испитивања тржишта утврдио да производ поменутог састава
под редним бројем 18 постоји на тржишту и да је доступан, као и сва његова пратећа
документација која га класификује као здравствено исправног и која се захтева конкурсном
документацијом.
ПИТАЊЕ: Следеће наше питање се односи на додатни услов из конкурсне документације. Навели сте
да је потребно доставити "фотокопију извештаја о узорковању који је спроведен у складу са
упутством о начину узимања узорка за вршење анализе ...".Молим Вас да нам ово детаљно
образложите јер нам није познато да постоји извештај о узорковању биоцидних производа“.

ОДГОВОР: Фотокопију Извештаја о узорковању је потребно да поседују произвођачи траженог
производа под редним бројем 18 у коме треба да је наведено да је узорковање спроведено у
складу са Упутством о начину узимања узорка за вршење анализе и суперанализе намирница и
предмета опште употребе (Сл. Гласник РС бр. 60/78), као што је и наведено у конкурсној
документацији.
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

