
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
   03 Број: 404-8/7-15-09
    7. 05. 2015. године
             Б е о г р а д

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012)   достављамо вам

ОДГОВОР
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за
набавку канцеларијског материјала по партијама, за потребе Народне скупштине
Републике Србије за 2015. годину

 (ЈН Бр. 7/15)

Питање:

1. У Конкурсној документацији на страни 13 од 90 сте навели техничке
податке за папир (минималне техничке карактеристике. Навели сте да папир
класе А користите за копирање, док класу Б користите за штампање.
ПИТАЊЕ: Да ли је у питању грешка и да у документацији треба да стоји да А
класу користите за штампање, а Б класу папира за копирање?
2. У Конкурсној документацији на страни 13 од 90 сте навели техничке податке за
папир (минималне техничке карактеристике. Ови технички подаци (за обе класе
папира) су идентични као код  једне врсте папира која је доступна на
нашем тржишту и практично се не може наћи ни један други папир који има овакве
карактеристике.
ПИТАЊЕ: Да ли се може доставити понуда за неке друге папире који
имају мања али незнатна и занемарљива одступања у односу на
минималне захтеване у конкурсној документацији?
3. У Конкурсној документацији на страни 13 од 90 сте навели техничке податке за
папир (минималне техницке карактеристике. Ови технички подаци (за обе класе
папира) су идентични као код једне врсте папира која је доступна на
насем тржишту и практично се не може наћи ни један други папир који има овакве
карактеристике. Обзиром да јо ова врста папира једина доступна на тржишту и да су
сви технички подаци за њега идентични код А класе изузев за технички
податак (код једино доступног папира је мин 58, односно папир са свим осталим
техничким подацима и овим од мин 68 - једноставно не постоји):

Л&W ЦД мН ИСО 2493 Мин 68

ПИТАЊЕ: Да ли је у питању грешка у конкурсној докумнтацији, односно да
ли овај технички податак за класу А папира треба да буде мин 58?



Одговор:

1. Није у питању грешка.

2. Наручилац је јасно одредио минималне техничке карактеристике за папир у
Конкурсној документацији.

3. Није у питању грешка.

                                                                                               Комисија за јавну набавку

Одговор је објављен на Порталу
Јавних набавки и на интернет страници Наручиоца


