Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица
Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке добара –
Прслуци, редни број набавке 15/16, даје следеће одговоре на питања
заинтересованог лица:
ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ:
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуда за јавну набавку добра – прслука, јавна набавка бр. 15/16.
ПИТАЊЕ 1:
У техничким карактеристикама тражено је: „Спољни материјал прслука: 65%
полиестер и 35% памук тежине односно површинске масе 160г/м2. Постава: 100%
полиестер са синтетичким пуњењем тежине односно површинске масе 200г/м2.“
Најљубазније Вас молимо да код сировинског састава спољног материјала и
површинских маса спољног материјала и синтетичког пуњења наведите дозвољена
одступања. Приликом процеса производње тканине не могу се идеално постићи
жељени параметри без мањих или већих одступања по питању површинске масе,
као и процента сировинског састава код дво или више компонентних тканина. Због
документацијама морају бити дефинисана. У противном нећете добити ни једну
исправну понуду.
ПИТАЊЕ 2:
У конкурсној документацији тражено је да је рок испоруке: први део (1/2) до
10.02.2017.г., а остатак до краја фебруара 2017.г.
Обзиром да је због свих рокова предвиђених Законом неизвесно до када ће се
окочанти поступак јавне набавке тј. заинтересовани понуђачи не могу знати колико
даба имају на располагању за испоруку прве половине добара, а уколико неко од
понуђача достави Републичкој комисији Захтев за заштиту права уговор се не може
ни закључити јер ће рокови за испоруку проћи, молимо Вас да уместо дефинисаних
датума за испоруку. Уједно Вас молимо да тај рок не буде краћи од 30 дана јер је
толико времена потребно де се тражена добра произведу.
ОДГОВОР 1 и 2:
Одговори на наведена питања ће се дати кроз измену Конкурсне документације,
која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.
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