Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Školska br.1 Novi Sad
Datum: 27.11.2017. god.
Broj: 01-8-8/11-2017
Svim potencijalnim ponuđačima
Po JNMV U 01-8-8/2017
Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama dostavljamo:
Zainteresovano lice je dana 24.11.2017. godine na mail uputilo sledeća pitanja u vezi sa
pojašnjenjem konkursne dokumentacije:
Pitanje:
1.
Pasta za ruke Nettuno- Jedini distributer ove paste u državi Srbiji je firma “Betner”
DOO koja ima sa Vama potpisan ugovor I koja sigurno ostalim ponudjačima dati dobru ulaznu
cenu. Takodje, upitno je da li će ostali ponudjači moći da dodju do uzorka, jer nije isključeno
da firma “Betner” DOO ne želi da proda uzorke. Molimo Vas da izmenite dokumentaciju tako
da odgovaća pasta bude pasta Wurth koja je jedna od najkvalitetnijih pasti za ruke I kako bi svi
ponudjači bili u jednakom položaju.
2.
Osveživač prostora za programiranu bazu “ HV-BERRY FUSION MAXI” 243Takodje kao I za prethodnu stavku jedini distributer za državu Srbiju je firma “Betner” DOO sa
kojim Vi imate potpisan ugovor. Ne postoji nijedan drugi osveživač koji bi mogao biti
ekvivalent ovome što ste vi tražili. Molimo Vas da I ovde izmenite dokumentaciju kako bi svi
ponudjači bili u jednakom položaju.
Odgovor na pitanje br:
1. Наручилац је испитивањем тржишта утврдио да фирма „Betner“DOO Novi Sad није
једини дистрибутера ових добара на нашем тржишту. Уз сваки производ, који се тражи у
конкурсној документацији, стоји реч „или одговарајуће“,што омогућава свим
понуђачима једнак положај тј. да могу да дају понуду за наведена добра са тим брендом
или другим који има исти или бољи квалитет. Наручилац је на страни осам конкурсне
документације утврдио пондере за индентичност састава и тражени квалитет управо из
разлога да би омогућио понуђачима да понуде друго добро другачијег квалитета а да и
даље могу да конкуришу у јавној набавци.
.
2. Наручилац је испитивањем тржишта утврдио да фирма „Betner“DOO Novi Sad није
једини дистрибутера ових добара на нашем тржишту. Уз сваки производ, који се тражи у
конкурсној документацији, стоји реч „или одговарајуће“,што омогућава свим
понуђачима једнак положај тј. да могу да дају понуду за наведена добра са тим брендом
или другим који има исти или бољи квалитет. Наручилац је на страни осам конкурсне
документације утврдио пондере за индентичност састава и тражени квалитет управо из
разлога да би омогућио понуђачима да понуде друго добро другачијег квалитета а да и
даље могу да конкуришу у јавној набавци.
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