ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број: 4/10
Датум: 17.03.2015. године
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације ЈН ОП 04/2015 П3 , бр.1
Поводом, електронским путем постављених
питања за појашњење конкурсне
документације ЈН ОП 04/2015, код Наручиоца заведеног под бр.4/10 од 16.03.2015. године, у
складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012 и
14/2015), достављамо следеће одговоре:
1. Молимо Вас да нам појасните начин на који ћете бодовати квалитет прашка за веш јер сте у
делу врста и техничке карактеристике ( спецификација) описали детаљно састав а тиме и како
кажете и минимални квалитет производа па када сте већ прецизирали квалитет производа шта
значи бодовање од чак 50 пондера заједно за квалитет где ћете бодовати са чак 45 пондера
учинак прашка односно уклјањање флека, масноћа итд, те ћете бодовати заштитну стабилност,
сигурносно паковање па чак и мирис.Тражимо да нам појасните која је то комисија која ће
стручно оцењивати нпр мирис, да ли ћете позвати све понуђаче који доставе понуду на
пробање узорака у да сви могу имати увид у резултате прања или ће те то радити субјективно
само у присуству ваше комисије које оставља у потпуности могућност за субјективно
оцењивање односно за фаворизовање једног понуђача. Желимо да Вам скренемо пажњу да сте
потпуно нетранспарентно поставили бодовање квалитета и да тиме кршите члан 11 ЗЈН, али и
друге чланове ЗЈН , члан 61, члан 84, те тражимо да нам појасните како ћете бодовати
квалитет на транспарентан начин или да промените овако лош начин бодовања.
Одговор:
Наручилац је у Конкурсној документацији за ЈН ОП 04/2015 П3 бр.4/7 од 27.02.2015. године у
делу 3 Врста, техничке карактеристике стр.4/37 дао детаљан опис детерџента, односно
минимум квалитета који захтева, али понуђачи могу понудити детерџент бољег или лошијег
квалитета из тог разлога Наручилац је одлучио да је неопходно оцењивање квалитета.
Квалитет детерџента за прање рубља оцењиваће Комисија за оцењивање коју чине запослени
код Наручиоца, а који обављају послове одржавања хигијене, руководилац вешераја, главна
сестра дома, неговатељица и најкомпететнији су за његову оцену.
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