ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
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Број: 6926 - 6/2020
Београд, 04.09.2020. године

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности бр.
ПОЛИЕТИЛЕНСКА ФОЛИЈА, НMВ 24/2020
Примљенa су питања потенцијалних понуђача од 03.09.2020. године, достављена мејлом,
следећег садржаја:
1. Поштована Комисијо,
као заинтересовано лице за учествовање на Јавној набавци мале вредности, полиетиленска
фолија, ЈНМВ број 24/2020, молимо Вас да нам дате појашњење, како бисмо Вам могли
понудити најадекватнија тражена добра.
Тражи се полиетиленска фолија, дебљине 0,15 mm, ширине 4 m у зеленој и белој боји.
Молимо Вас да нам опишете намену фолије, за шта која тачно служи.
Зелена фолија траженог описа може у себи имати UV стабилизатор, који служи да фолија има
дужи век трајања и отпорност на сунчево UV зрачење, и далеко је скупља од грађевинске
фолије која у себи може да садржи мастербач зелене боје. Зелена грађевинска фолија служи за
прекривање материјала, за прекривање делова асфалта када су радови у току, па да не дође до
запрљања читавог простора и околине. Па из наведених разлога, молимо детаљније
појашњење.
Бела полиетиленска фолија. Да ли под тиме мислите на прозирну-или такорећи транспарентну
боју фолије и која је њена намена?
Уколико постоји могућност, ради што боље реализације Члана 7 ЗЈН, молимо Вас да доставите
слику фолија, како би сваки понуђач имао довољно сазнања и информација о траженим
добрима, а самим тим ћете добити добра која су по Вашим захтевима и спецификацији.
2. Сходно конкурсној документацији за јавну набавку мале вредност 24/2020 за набаву
полиетиленске фолије, молим Вас за додатно појашњење да ли фолија може бити намотана
на хилзне ,с’ тим да тежина хилзне не улази у тражену количину фолије или не сме бити у
опште намотана на хилзне ?
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР
1.
Тражена фолија служи за једнократну употребу приликом копања гробног места.
Не мора да има UV стабилизатор.
Мисли се на белу, непрозирну фолију – не може бити провидна.
2. Фолија може бити намотана на хилзне.

Комисија за јавну набавку

