ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР
тел/факс: +38125-463-111; +38125/463-115;
ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;
ЕППДВ:132716493

Деловодни број: ЈН 457/20-3
Датум: 02.10.2020.
На основу члана 63 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,
14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара –''Фарбе, боје,
лакови и др. 2020. год. (за потребе ШГ „Сомбор“)'', покренутог Одлуком покренутог
Одлуком Заступника огранка ЈП „Војводинашуме“ ШГ''Сомбор'' Сомбор бр. ЈН 457/20 од
26.06.2020.год., Комисија за јавну набавку, сходно својим овлашћењима, благовремено
доноси, а на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде које је тражило
заинтересовано лице дана 30.09.2020. год. заведено код Наручиоца под дел.бројем ЈН
646/20.
I ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊЕ бр. 1:
Поз 11-PRIMERA се пакује 14л,што је око 22,5 кг -вероватно тех. грешка.
Одговор на питање бр.1:
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
ПИТАЊЕ бр. 2:
Поз 1,2,4,5,6-За све позиције наводите ZORALUX (произвођач GUDMARK ) робну марку
високог квалитета .Исти произвођач има и робну марку стандардног квалитета DUROPAL
,која је значајно јефтинија ,с тим да је паковање незнатно мање (0,7л).
Постоје и произвођачи који нуде робу стандардног (не високог!) квалитета у паковању
0,75л.
Да ли ћете одбити понуђача који понуди Duropal или неки други емајл стандардног
квалитета?
Одговор на питање бр.2:
Наручилац ће прихватити и други производ стандардног квалитета али у траженом
паковању.
ПИТАЊЕ бр. 3:
Поз 3-Лак за чамце- DECOLUX (произвођач GUDMARK) робну марку високог квалитета
.Исти произвођач има и робну марку стандардног квалитета ELATON,која је значајно
јефтинија ,с тим да је паковање незнатно мање (0,7л).
Да ли ћете одбити понуђача који понуди Елатон или неки други лак за чамце стандардног
квалитета?

Одговор на питање бр.3:
Наручилац ће прихватити и други производ стандардног квалитета али у траженом
паковању.
Све измене конкурсне документације објављене су на Порталу УЈН и Интернет
страници наручиоца.

Председник комисије
Зорица Вукелић, дипл.инж.шум.

________________________
Доставити:
-Портал јавних набавки
-Интернет страница наручиоца
-Сектор за финансије, комерцијалне послове и маркетинг Наручиоца
-архива

