
ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 188/2
Датум: 26.02.2019.

Предмет:
Одговор на питања

Понуђачима
Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку добара - за јавну набавку
мале вредности – Кесе за примарну селекцију
ЈНМВ бр. ЈНМВ-Д-04/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:

Predmet: Zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjem konkursne
dokumentacije za
JNMV-D04/2019
Molim Vas za dodatnim informacijama i pojašnjenjem konkursne dokumentacije u vezi
sa
pripremanjem ponude za javnu nabavku JNMV-D04/2019 Kese za primarnu selekciju:
1. U konkursnoj dokumentaciji kao tehnička karakteristika navedeno je za poziciju B
(2.)Kese za
staklenu ambalažu da kesa mora biti transparentna sa štampom “КЕСА ЗА СТАКЛЕНУ
АМБАЛАЖУ“ Чачак. Štampa treba da bude izvršena sa upotrebom svetlo zelene boje
Ral 375 –
C, sa otiskom dimenzije 400 x 200. Ovde se radi o grešci jer ne postoji RAL boja sa tom
oznakom. Postoji boja sa oznakom u sistemu boja Pantone, kao Pantone 375 C.
Molimo vas da ispravite ovu tehničku grešku kako bi se omogućila priprema i
podnošenje
ispravne i prihvatljive ponude.
2. Molim vas da budete precizni pa da nam date odgovor, da li je potrebno da u vezi
ispitivanja
gotovog proizvoda za poziciju B(2.) Kese za staklenu ambalažu, koje će se raditi na
Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu ispitati sledeće tehničke karakteristike:
1. dimenzije: minimum 550 mm x 800 mm
2. debljina minimum 0,060 mm (60 mikrona)
3. Osnovni materijal: LDPE (polietilen niska gustine)
4. Osnovni materijal je čist (originalni) polietilen, bez učešća regenerata.
5. Izgled kese: kesa je bez falte, transparentna sa štampom “КЕСА ЗА СТАКЛЕНУ
АМБАЛАЖУ“
Чачак. Štampa pozicionirana na sredini kese, jedan otisak, svetlo zelena boja Pantone
375 C,
otisak dimenzije 400 mm x 200 mm
6. Pakovanje: 10 kesa, spakovane u rolni, uvezane
za poziciju A (1.) sledeće tehničke karakteristike:
1. dimenzije: minimum 600 mm x 900 mm



2. debljina minimum 0,025 mm (25 mikrona)
3. Osnovni materijal: HDPE (polietilen visoke gustine)
4. Osnovni materijal je čist (originalni) polietilen, bez učešća regenerata.
5. Izgled kese: kesa je bez falte, zelene boje
6. Pakovanje: 10 kesa, spakovane u rolni, uvezane
i to da bude sve uključeno u Izveštaj o Ispitivanju gotovog proizvoda koji izdaje
Labaratorija za
ambalažu i pakovanje Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.
U skladu sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama molim za potvrdu prijema zahteva
na
Srdačan pozdrav.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:

Поштовани,

ОДГОВОР на питање 1.

Уважавамо Ваш предлог а нашом техничком грешком је уписано Ral 375 – C. А
треба да стоји систем боја „PANTONE“.

ОДГОВОР на питање 2.

* Поштовани за кесе за стаклену амбалажу, позиција B(2.) довољно је
испитати следеће техничке карактеристике:
1. dimenzije: minimum 550 mm x 800 mm
2. debljina minimum 0,060 mm (60 mikrona)
3. Osnovni * egenera: LDPE (polietilen niska gustine)
4. Osnovni * egenera je čist (originalni) polietilen, bez učešća * egenerate.

* Поштовани за кесе за примарну селекцију, позиција A(1.) довољно је
испитати следеће техничке карактеристике:

1. dimenzije: minimum 600 mm x 900 mm
2. debljina minimum 0,025 mm (25 mikrona)
3. Osnovni * egenera: HDPE (polietilen visoke gustine)
4. Osnovni * egenera je čist (originalni) polietilen, bez učešća * egenerate.

Срдачан поздрав, за Комисију
Технички директор
Миодраг Луковић с.р.


