
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/1068 
Датум:30.03.2015 године. 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) Комисија за 
јнмв 07/2015 Материјал за Хигијену: 

Питања заинтересованог лица 

За јавну набавку  Материјал за Хигијену,број ЈНМВ 07/2015  

Stavka br.13. Prašak za veš A-3 kg i A - 9 kg MERIX ili odgovarajuće 
U praksi je neizvodljivo davati istu cenu za različita pakovanja bilo kojeg deterdženta 
pošto su nabavne cene različite ,molimo da se kroz dokumentaciju odvoje pakovanja. 
 
Stavka br.20 Crne kese za otpad 950x1200 mm A -10 
Da li se cena daje po komadu ili setu? 
 
Stavka br.21 Crne kese za otpad 700x900 mm A -10 
Da li se cena daje po komadu ili setu? 
 
Stavka br.22 Crne kese za otpad 500x700 mm A -10 
Da li se cena daje po komadu ili setu? 
 
Stavka br.41. Dozator za tečni sapun  A- 500 ml 
Da li je zidni ili flaša sa pumpicom? 
 
Stavka br. 44. Toalet papir beli listić 
Molimo bliže pojašnjenje, koje je pakovanje listića tj u jednom klipu koliko ima listića kao 
i kako se daje cena po listiću ili po klipu? 
 
Stavka br.45. Ručni ubrus u listićima 
Koliko listića ima u klipu, da li se cena daje po listiću ili klipu? 
 
Stavka br. 46. PVC megabox 30 lit 
Molimo bliže pojašnjenje za artikal, kao i namenu  traženog artikla, kako bih lakše mogli 
da odgovorimo na Vaše zahteve. 
 

 

 

 

 



Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Адреса: Рада Кончара 46 
Број:03/1068-2 
Датум:31.03.2015 године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) Комисија за 
јнмв 07/2015 Материјал за Хигијену: 

Одговор заинтересованом лицу 

За јавну набавку  Материјал за Хигијену,број ЈНМВ 07/2015  

Stavka br.13.- У Конкурсној документацији на страни 16,одвојена су паковања на 
ставку 13 ( Прашак за веш A-3 ) и нову ставку 13а ( Прашак за веш A-9 ) 

Stavka br.20- У Конкурсној документацији на страни 16 потребно је у понуди 
исказати цену по комаду. 

Stavka br.21- У Конкурсној документацији на страни 16 потребно је у понуди 
исказати цену по комаду. 

Stavka br.22- У Конкурсној документацији на страни 16 потребно је у понуди 
исказати цену по комаду. 

Stavka br.41- У Конкурсној документацији на страни 17 потребно је у понуди 
исказати цену за зидни дозатор. 

Stavka br.44- У Конкурсној документацији на страни 17 потребно је у понуди 
исказати цену по клипу/50 листића. 

Stavka br.45- У Конкурсној документацији на страни 17 потребно је у понуди 
исказати цену по клипу/320 убруса. 

Stavka br.46- У Конкурсној документацији на страни 17 - ПВЦ  megabox 30 лит. 

- Пластична кутија са поклопцем за пренос инфективног материјала  

У прилогу достављамо измењени образац 5 са Структуром цена 
(стр.15,16,17) који је потребно доставити уз понуду. 

 

                                                                                                                   Комисија за ЈН 07/2015 

 


