
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 11.05.2018. године 
 

 

Одговори на питања везани за конкурсну документацију, ЈН 2/2018 – Материјал за хигијену 

 

 

Питање 1: У поглављу II ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ  - „Материјал за хигијену“ ЈН 2/2018 на 

позицијама које се односе на „хемију“: на Поз: 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 29., и 55;  
углавном дали хемијски састав тражених производа, а да при томе нисте написали који је то производ? 

Такође, нисте додали и реченицу „или одговарајући“. Овим пропустом постоји могућност да неко од 
учесника у ЈН буде фаворизован, што је у супротности са Законом о јавним набавкама. Због тога вас 

молимо да допуните конкурсну документацију према следећем:  

Да напишете које бисте ви производе желели да понудимо у горе наведеним позицијама при чему ћете 
написати или „њима адекватне“ 

Одговор 1: Наручилац је у поглављу II ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ предвидео минималне техничке 
карактеристике. Следом наведеног Понуђачи могу понудити било који производ који испуњава наведене 

минималне техничке карактеристике. 

 
Питање 2: Које су димензије тражене крпе за судове (Позиција 36)? 

Одговор 2: Понуђач може да понуди било који артикал (крпу за судове) који задовољава тражене 
минималне техничке карактеристике. 

 
Питање 3: Које су димензије траженог тоалет папира (Поз. 45- Тоалет папир ролна) 

Одговор 3: Минималне техничке карактеристике за артикал на позицији 45 Тоалет папир-ролна је дата у 

табели у поглављу II ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ. 
 

Питање 4: Да ли кофа са цедиљком за бриска (Позиција 54) треба бити овалног или четвртастог облика? 
Одговор 4: Техничким карактеристикама није прецизиран облик ПВЦ кофе. Кофа овалног, као и 

четвртастог облика ће бити прихватљива. 

 
Питање 5: Поз.9 Метле мале – Мале метле се прошивају 2 или 3 пута, а ви тражите 5 пута. Да ли је то 

грешка? 
Одговор 5: Наручилац остаје при траженим техничким карактеристикама за позицију 9. Метле мале. На 

тржишту се могу наћи мале матле које задовољавају тражену карактеристику. 

 
Питање 6: Поз.34 Тоалетни убрус – листићи у ролни за апарат Торк и поз. 49 – Тоалетни папир – листићи 

у ролни за аутомат 19х10цм. Молимо да нам или пошаљете слику Торкових диспанзера или да нам дате 
шифру Торкових производа, уколико стварно желите Торкове производе. 

Одговор 5: Артикал који Понуђач нуди за позиције 34 и 49, мора да испуњава у потпуности минималну 
трехничку карактеристику која је предвиђена у табели у поглављу II ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ. 

Напомињемо да дати артикал не мора да буде оригинални Торков производ. 

 
 

 
         Комисија за јавну набавку 
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