
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/1017 

Датум: 15.04.2019. године. 

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за јнмв 11-1.1.5/2019  Материјал за Хигијену: 

 

Питање заинтересованог лица: 

Redni broj 1. Tečnost za staklo sa pumpicom, 750 ml antiseptičko delovanje. Molimo Vas da 

nam date komercijalni naziv sredstava za čišćenje stakla koje ima antiseptičko dejstvo kako bi 

znali šta da Vam ponudimo!  

Redni broj 4. WC sanitar A-750 ml. Molimo Vas da date raspon od 700-750 ml jer se mer sada 

pakuje u ambalaži od 700 ml. 

Redni broj 8. Tečnost za podove. Vi tražite da sredstvo otklanja nečistoće i da ih dezinfikuje. Da 

li to znači da sredstvo mora biti na privremenoj listi biocidnih proizvoda? 

Redni broj 10. Tečni vim. Molimo Vas da nam date komercijalni naziv tečnog vima koji " 

osvežava vazduh".Ako to ne postoji molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju.  

Redni broj 12. Čvrsti sapun antibakterijski. Molimo da u cilju veće konkurencije ponuđača date 

raspon gramaže sapuna od 75 do 90 grama, jer po našim saznanjima čvrsti tečni sapun pakuje 

proizvoiđač u pakovanju od 90 gr. 

Redni broj 17. Tečnost za laminat. Molimo Vas da date litražu pakovanja. 

Redni broj 26. Kofa PVC. Koja je tačno kofa u pitanju i litraža kofe i da li ima poklopac. 

Redni broj 33. Dimenzije portviša. Da li je samo uložak za portviš ili ima i štap. 

Redni broj 35. Molimo pojašnjenje da li je to krpa ili navlaka i koje su joj dimenzije. 

Redni broj 36. Kofa PVC. Molimo za pojašnjenje za zapreminu kofe, kog je oblika.  

Redni broj 38. Perika za mop sistem. Dimenzije perike i način kačenja ( dzep, driker i sl.) 

Redni broj 39. Truleks krpa A-3. Molimo Vas za pojasnjenja o kojoj truleks krpi se radi,. Koje su 

dimenzije krpe,. 

Redni broj 40. Sundjer, da li je to abrazivni sundjer. Koje su dimenzije sundjera, da li je sa 

zljebom ili bez. 

Redni broj 42. Koja zapremina. 

Redni broj 47. Metalni štap za mop sistem. Da li je sa navojem ili sa rupicom na štapu. 

Redni broj 48. Pojasnjenje kakav nocas mopa wet li ght  систем?  

 

Pošto je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: Najniža ponuđena cena molimo Vas za 

objašnjenje zašto se traži da uzorci budu dati uz ponudu čime se ponuđači izlažu dodatnim 

troškovima čime se sužava konkurencija, umesto da se od najpovoljnijeg ponuđača traži dostava 

uzoraka, a u fazi otvaranja ponuda da je dovoljno dostaviti deklaracije ponudjenih proizvoda, 

zdravstvene ispravnosti, bezbednosni list i sl. kako bi se dokazao kvalitet ponuđenog dobra. 

Zbog toga Vas molimo da izmenite konkursnu dokumenataciju u skladu sa našim sugestijama, 

kako ne bismo morali da pišemo Zahtev za zaštitu prava ponuđača.  

 

 

 

 

 



Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број:03/1017-2 

Датум: 16.04.2019. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за јнмв 11-1.1.5/2019  Материјал за Хигијену: 

Одговор заинтересованом лицу: 

Редни број 1:  Течност за стакло са пумпицом-тражи се антистатичко уместо антисептичко  

                        дејство (техничка грешка). На тржишту постоји више као нпр Ајах или   

                        одговарајући. 

Редни број 4: Наручилац је испитивањем тржишта утврдио да на тржишту постоји   

                        амбалажа од 750мл. Мер производа или одговарајући. 

                        Наручилац остаје при ставу из Конкурсне документације. 

Редни број 8: Наручилац није тражио да производ буде на листи биоцидних производа. 

Редни број 10: На тржишту постоји више произвођача за опис из ставке бр.10,као нпр. CIF   

                         или одговарајући. 

Редни број 12: Није могуће дати распон грамаже јер то изискује различиту цене. 

Наручилац из хигијенских разлога тражи одређену грамажу што смо утврдили на тржишту 

да исти постоји.Наручилац остаје при ставу из Конкурсне документације. 

Редни број 17: Течност за ламинат А-1000мл 

Редни број 26: Кофа пластична,без поклопца,12Л. 

Редни број 33: Само уложак Димензије 26цм (+/- 2цм) 

Редни број 35: Тражи се уложак бриска памучни (ресе) , дужина ресе 20цм (+/- 2цм) 

Редни број 36: Овалног облика  запремине 12Л 

Редни број 38: 45х14,5цм (+/- 2цм),џеп. 

Редни број 39: 14,5 х 14,5 цм (+/- 1цм)-стандардне 

Редни број 40: Абразивни сунђер без жљеба...дим: 9х6х2,5цм (+/- 1цм) 

Редни број 42: 17Л 

Редни број 47: Прихватљива су оба предлога ако одговарају носачу из ставке бр.48. 

Редни број 48: Носач мора да одговара металном штапу из ставке бр.47.  

 

Наручилац захтева узорке како би упоредио исте са траженом спецификацијом.               

Наручилац изричито недвосмислено остаје при ставу из конкурсне документаије. 

Понуђач је у обавези да достави узорке за све ставке као део понуде најкасније на дан отварања понуде. 

Достављени узорци мора да одговарају, односно испуњавају опис, минимум техничке карактеристике дате у 

табели појединачно за сваки артикал. Тражени узорци морају бити у оригиналном паковању (што 

подразумева оригиналну декларацију за сваки појединачни артикал).                                                                

Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном 

документацијом у фази стручне оцене понуда, уколико постоји сумња да су исте не испуњене.   

Понуђач је у обавези да достави захтеване узорке, уколико их не достави његова понуда биће одбијена као 

неприхватљива. 

Наручилац задржава тражене узорке само оног Понуђача који буде изабран као  најповољнији, 

односно узорке Понуђача са којим Наручилац закључи уговор. 

                                                                                        Комисија за ЈНМВ 11-1.1.5/2019 


