Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Дирекција за националне референтне лабораторије
Број: 404-02-75/2015-13
23. фебруар 2015. године
Београд

Предмет: Појашњење-одговор на постављенa питањa у поступку јавне
набавке мале вредности број: 404-02-75/2015-13, редни број набавке 1.2.5/2015
У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за
доделу уговора за пружање услуга чишћења и одржавање зграде, лабораторија и
помоћног магацина, за коју је позив и конкурсна документација достављени на адресе три
понуђача и истовремено објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 19.02.2015. године, овом наручиоцу је, дана 23.02.2015. године,
електронском поштом приспео допис у коме су садржана следећа питања заинтересованог
лица:
1. Da li Ponuđač obezbeđuje toalet papir, ubruse i sapune?Ukoliko iste obezbeđuje Ponuđač,
molimo Naručioca da navede okvirne količine toalet papira, ubrusa i tečnih sapuna koje će
se upotrebljavati na mesečnom nivou, kako bi potencijalni Ponuđači mogli da formiraju
cenu usluga.
2. Da li je predaja tenderske dokumentacije na adresi Ministarstva poljoprivrede i zaštite
životne sredine – Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, Nemanjina br. 22-26, a
otvaranje ponuda na adresi Batajnički drum broj 10 u Zemunu?
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник РС “, број 124/12), обавештавамо сва заинтересована лица да је
Наручилац дана 23.02.2015. године заинтересованом лицу које је тражило појашњење
послао одговор на постављено питање.
Послати су одговори следеће садржине:
1.Да, понуђач обезбеђује тоалет папир, убрусе и сапуне, као и остала средства за
одржавање хигијене, као што је наведено у конкурсној документацији. Тренутан број
запослених је око 20, тако да то може помоћи у прорачуну количине потребних средстава
за хигијену. Такође, уколико сте заинтересовани позивамо вас да посетите објекат.
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2.Предаја тендерске документације је на адреси: Министарство пољопривреде и
заштите животне средине-Дирекција за националне референтне лабораторије, Београд,
Немањина 22-26, а отварање понуда на адреси: Земун, Батајнички друм 7. део, број 10.
Заинтересовано лице је обавештено о чињеници да се све наведено објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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