ТЕХНИЧКА ШКОЛА
МИЛЕВА МАРИЋ
”
- АЈНШТАЈН”
НОВИ САД

Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн”
21000 Нови Сад, Гагаринова 1
ПИБ: 100237011
ЈН МВ 4/2014
Број: 187
Дана: 11.04.2014 године
Тел.: 021 / 443-444
e-mail: tschoolns@neobee.net

У поступку јавне набавке мале вредности број 4/2014 набавка материјала за
образовање за потребе грађевинске, дрвопрерађивачке струке и одржавање објекта школе
број 4/2014, представник потенцијалног понуђачa :
I.

ROMA COMPANY из Новог Сада, доставио је дана 10.04.2014. на емаил школе
tschoolns@neobee.net “Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне
документације ЈН 4/2014“ , који гласи:

Postovani,
ako mozete da mi pojasnite sledece:
-Stavka 4-da li mozete bar precizirati ukoliko ne ton boje, bar da li ce biti svetlija ili tamnija nijansa, jer je raspon cena ogroman?
-Stavka 15-da li se radi o akrilnom lazurnom laku ili akrilnom emajlu?
-Stavka 16-Da li se radi o smirlli sirine 12, 20 ili 61cm?
-Stavka 47-da li je greska jedinica mere kg umesto kom, s obzirom da ste porucili najlon 4*5m?
Ширина 4метара 50 кг
-Uz svaku stavku ste naveli proizvodjaca, predpostavljam da moze da se ponudi i alternativa?
Или одговарајући
Srdacan pozdrav
Svetlana Radosav-Vijoglavin
Referent prodaje

Roma Company
Temerinski put 4a
21126 Novi Sad
Srbija
Tel: +381 21 641 1126
Mob: +381 65 222 4047
Fax: +381 21 641 2095
e-mail: svetlana.radosav@roma.rs

Комисија за јавну набавку 4/2014 у складу са чланом 63 став 2 и 3 Закона о јавним
набавкама доставља следећи одговор:

1. Појашњавање ставке 4. из спецификације а у вези са тон бојом са питањем да ли се ради о
светлијој или тамнијој боји због разлика у цени у зависности од нијансе?
Одговор: Предвиђене су тамније нијансе.
2. Питање за ставку 15. Да ли се ради о акрилном лазурном лаку или акрилном емајлу?
Одговор: ради се о акрилном емајлу.

3. Питање за ставку 16. Да ли се ради о шмиргли ширине 12, 20 или 61 цм
Одговор: ради се о шмиргли ширине 61 цм.
4. Питање за ставку 47 да ли је грешка у јединици мере?
Одговор: ради се о најлону ширине 4м са количином од 50кг

5. Питање: Да ли се уз сваку ставку где је назначен одређени произвођач може понудити
алтернатива?
Одговор: Да уз сваку ставку треба да стоји или одговарајући.

I.

Привредно друштво D&D Jugohemika из Земуна , доставио је дана 10.04.2014. на
емаил школе tschoolns@neobee.net “Захтев за додатним
појашњењима конкурсне документације ЈН 4/2014“ , који гласи:

информацијама

и

Privredno drustvao D&D Jugohemika ima deceniju staru tradiciju u uvozu i distribuciji
materijala za zavrsne gradjevinske radove.
O tome koliko uspesno to radimo, mogu se pogledati podaci dostupni na sajtu APR, bilans stanja
i uspeha a prikazuju poslednje godisnje izvestaje.
Mi smo ozbiljna kuca u svakom smislu: stanju lagera, logistici, podrsci, broju vozila, terenskih
komercijalista i svim ostalim vaznim parametrima.
Za ucesce u javnim nabavkama smo se odlucili poceti tek ove godine, kada smo se i registrovali u
registar ponudjaca, te nazalost ne mozemo ispuniti uslov od najmanje 3 ugovora.
Ali imamo vec jedan potpisan.
Mozemo li ipak s obzirom na ostale vrlo visoke ocene firme iz ove oblasti (javno dostupne) ipak
dostaviti svoju ponudu?
Skoro svaki proizvod ste napisali odredjenog proizvodjaca. Mislim da ste u obavezi napisati
ili ekvivalent.
Mozemo li ponuditi ekvivalente ili ne?
U ocekivanju Vaseg odgovora
S postovanjem
Jasmina Bogdanovic
Export-import manager

D&D Jugohemika d.o.o.
Vojni put 630, Zemun Srbija
Tel: +381 11 377 4803
+381 11 316 1366
Mob:+381 64 870 2002
Комисија за јавну набавку 4/2014 у складу са чланом 63 став 2 и 3 Закона о јавним
набавкама доставља следећи одговор:
У складу са чланом 10 Закона о јавним набавкама- начело обезбеђивања
конкуренције и чланом 12 Закона о јавним набавкама- начело једнакости понуђача,
чињеница да сте се тек ове године регистровали у регистар понуђача и да самим тим не можете
доставити референц листу да понуђач има реализована најмање 3 (три) уговора са истим

предметом јавне набавке у претходне 3 године ( образац 4.). , Вас не дискредитује у поступку
ЈНМВ 4/2014.
Увези са другим постављеним питањем одговор је да уз сваку ставку где је назначен

одређени произвођач треба да стоји или одговарајући.

Наведено ће бити објављено на Порталу јавних набавки 11.04.2014.
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