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

 

Питање 1: Kонкурсна документација у поглављу 2. технички елементи понуде на позицијама: 16 до 29 и 
55, нису дате у складу са Законом о јавним набавкама, молимо Вас да измените конкурсну документацију и 

ускладите са наведеним Законом. 
Наиме, у Закону о јавним набавкама тачка 10. техничке спецификације, општа правила о техничким 

спецификацијама, чл. 70 алинеја 2. пише да техничка спецификација треба да садржи карактеристике 

добра или услуга као што су димензије, ниво квалитета.... као и друге карактеристике које се тичу 
производа као што су НАЗИВ ПОД КОЈИМ СЕ ПРОИЗВОД ПРОДАЈЕ, итд. 

Такође у чл. 71. где је дато обрађено одређивање техничких спецификација у ст. 1 пише: са позивом на 
техничке спецификације из чл. 70. овог Закона и на српске, европске, међународне или друге стандарде и 

сродна документа, тако да СВАКО ПОЗИВАЊЕ МОРА ДА БУДЕ ПРАЋЕНО РЕЧИМА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ. 
Молимо да у складу са овим нашим примедбама извршите измену и допуну конкурсне документације.  

Одговор 1: Наручилац је у поглављу II ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ предвидео минималне техничке 

карактеристике. Наручилац се у опису минималних техничких карактеристика за тржене производе није 
позивао на стандарде, већ само на минимални састав који произовди морају да садрже. У колони А табеле 

техничких карактеристика се наводи „Назив артикла“. Следом наведеног Понуђачи могу понудити било 
који артикал, односно производ који испуњава наведене минималне техничке карактеристике. 

Питање 2 Ред. бр. 30  и бр. 31– обрасца Технички елементи понуде – траже се кесе са трегерима – 

паковање 10/1. Да ли наручилац остаје при наведеном паковању, јер произвођачи углавном ове кесе 

пакују 100/1 

Одговор 2: На тржишту има у понуди кеса са трегерима паковане у паковању 1/10. Наручилац остаје при 

траженим техничким карактеристикама. Цена у понуди се исказује по комаду, а не по паковању. 
 

Питање 3 Ред. Бр. 35 – обрасца Технички елементи понуде – Освеживач за WЦ – да ли је наручилац 

мислио на освеживач за WЦ шољу или освеживач који се држи у просторији и испушта мирис? 

Одговор 3: Наручилац је мислио на освеживач за WС шољу. 

 
          

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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