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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 

 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на постављена питања у отвореном 

поступку јавне набавке добара,  ЈН 66/16 – Потрошна средства за негу и хигијену, по 

партијама. 

 

Питање бр. 7: 

1) U  partiji   1.  javnog  poziva  za stavku  redni  broj  6 u  opisu  je  navedeno  - 

praškasto sredstvo  za  beljenje,  praškasto, a datо je pakovanje  zapremine  0,5 litara.  

Molimo da navedete da Ii se misli na pakovanje od 500 gr. 

          2.)  U   partiji   1.  javnog  poziva  za  stavku  redni  broj  17 u opisu  je  navedeno 

Sredstvo  za  uklanjanje  fleka  sa itisona  0,51 "Henkel  Merima"   ili odgovarajuće,   

Molimo   da usaglasite zahtev,  obzirom  da se Mer San radi u  pakovanju  od 750 ml, te da 

u skladu sa time prilagodite   i   jedinicu   mere  (koja je  sada litar,  mislimo  da  bi zbog  

izbegavanja  preračuna trebalo  izmeniti  u komad). 

      3.)  U  partiji  1. javnog  poziva za stavku  redni  broj  18 u opisu je  navedeno  - 

Pronto   spray  400  ml.  Molimо   da  revidirate   zahtev,  obzirom   da  se ovaj  sprej  

prodaje  u   pakovanju  od 300 ml. 

4.) U  partiji  2 . javnog  poziva  za stavku  redni  broj  19 u  o p i s u   je  navedeno  - 

Osveživač prostorija u spreju sa dispenzerom 300 ml. ,,Air Wick"  ili odgovarajuće  na 

baterije. Molimо  da revidirate  zahtev, obzirom  da se ovaj komplet  radi sa punjenjem  

koje je limena boca zapremine  250 ml. 

 

 

Одговор бр. 7: 

 

1) Да, у питању је паковање од 500 гр с обзиром да се ради о прашкастом средству. 

            2) 3) 4) Наручилац прихвата предлог потенцијалног понуђача и у складу са тим ће 

извршити Измену и допуну Конкурсне документације која ће бити објављена на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 



 Наручилац ће у складу са датим одговором начинити Измену и допуну Конкурсне 

документације и објавити Обавештење о продужетку рока за подношење понуда. 

 

 

       Овај одговор је саставни део конкурсне документације. 

 

Београд, 29.12.2016. године 

 

 

Комисија за ЈН 66/16 


