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Предмет: Одговори на питања са новим роком за достављање понуда у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Хемијска средства за чишћење и 

материјал за одржавање хигијене, 
 ЈН број 5/20 

 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/2015 и 68/2015), достављамо Вам одговоре на питања понуђача на конкурсну документацију у 
отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Хемијска средства 
за чишћење и материјал за одржавање хигијене, ЈН број 5/20 
 
ПИТАЊЕ 1: Редни бројеви 7 и 8 средства средства за машинско прање и испирање посуђа, 
наведене су по три робне марке и наведено или одговарајуће. Пошто се ради о машинама за прење 
судова познато је да оне у зависности од произвођача не користе исте хемикалије па је нејасно које 
су то одговарајуће пошто наведене робне марке имају различите хемијске саставе и концентарције.  
 
ОДГОВОР 1: Одговарајуће ће бити ако се понуди производ који је истог састава као један од три 
тражена артикла, али у том случају понуђач је дужан да достави лабораторијску анализу која 
потврђује да је одговарајуће.  
 
 
ПИТАЊЕ 2: Под редним бројем 16 Средство за чишћење купатила, да ли се мисли на чишћење 
керамике у купатилу или на чишћење металних делова у купатилу.  
 
ОДГОВОР 2: Мисли се на средство које чисти и керамику и друге купатилске елементе.  
 
 
ПИТАЊЕ 3: Под редним бројем 26 Kремасти течни сапун са додатком глицерина и аргановог уља, 
да ли одговарајући сапун мора да има арганово уље.  
 
 
ОДГОВОР 3: Потребно је доставити понуду за течни сапун са додатком аргановог уља, небитно у 
ком проценту.  
 
 
ПИТАЊЕ 4: Под редним бројем 37 Универзални спреј против инсеката 300мл, да ли понуђени 
производ мора да има тачно 300мл 
 
ОДГОВОР 4: Дозвољено одступање је ±2%.  
 
 
 
.  



 
ПИТАЊЕ 5: Под редним бројем 44 Средство за дезинфекцију руку Дезихенд, Асепсол или 
одговарајуће, у ком смислу одговарајуће кад сте навели два производа различитих састава и деловања.  
 
 
ОДГОВОР 5: Наручилац је извршио измену ставке 44 у техничкој спецификацији и иста се налази 
у новој важећој конкурсној документацији објављеној 21.07.2020.  године. Овде се ради о средству за 
дезинфекцију руку и није се водило рачуна о подручју примене, односно да ли је у питању средство 
против бактерија, гљивица или нечег трећег, већ нам је неопходно средство које можемо користити у 
свакодневом обављању послове.  
 
            
Због објављивања нове конкурсне документације од 21.07.2020.  године на којој су понуђачи 
дужни да дају своје понуде, продужава се рок за доставу понуда до 30.07.2020. године до 10 
часова, а отварање понуда ће се обавити 30.07.2020. године у 12 часова.  
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
            


