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 15/16
ПИТАЊЕ 1:
На страни 5. Конкурсне документације тражено је да се уз понуду достави „Извештај о
контролисању издатог од стране акредитоване установе са територије Србије“.
Најљубазније Вас молимо да нам прецизирате да ли је потребно доставити Извештај о
контролисању готовог производа – узорка прслука или је довољно доставити Извештај о
контролисању тканине од које је прслук произведен?
ОДГОВОР 1:
Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације, која ће се
објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.
ПИТАЊЕ 2:
У техничким карактеристикама на страни 4. Конкурсне документације тражено је:
„Приликом испоруке сваки прслук мора бити посебно упакован у најлон врећу“.
Претпостављамо да је овде дошло до ненамерне грешке, па је наведен најлон као
материјал за производњу врећа у коју је потребно упаковати прслуке. Уобичајено се за
паковање одевних предмета користе провидне кесе од полиетилена или полипропилена.
Најлон се користи за друге намене (производња женских чарапа, нити четкица за зубе,
текстилна влакна, аутоопрема, мреже и др.).
Уколико је погрешено молимо Вас да ову грешку исправите, а уколико остајете при најлону,
молимо вас да опишете техничке карактеристике најлона од кога треба да буду израђене
вреће.
ОДГОВОР 2:
Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације, која ће се
објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.
ПИТАЊЕ 3:
У техничким карактеристикама на страни 4. Конкурсне документације тражено је: „
Брендирање: лого са предње стране изнад левог горњег џепа у сребрно-сивој боји, оквирних
димензија 5 цм* 7 цм“.
Да ли узорак који се доставља уз понуду потребно да има израђен лого? И којом техником се
лого израђује (вез или сито штампа или нешто треће)?
ОДГОВОР 3:
Узорак прслука не мора да има израђен лого. Лого се израђује техником сито штампа.
Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације.
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