
 

 

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         
Датум 27.05.2019. године 
 

 

Одговори на питања у вези јавне набавке ЈН 15/2019 „Материјал за хигијену“ 
 
 
 
Питање 1: Поштовани, да ли би сте били љубазни да нам објасните зашто захтевате прецизне 
параметре чак и боју за ставку 34 а за ставку 33 не захтевате никакве услове. Ми знамо да на 
тржишту такав  артикал има само једна фирма али они декларишу течни сапун под робном 
марком “Briliant” и има pH вреднос 5,5 што не одговара вашем захтеву. У прилогу вам 
достављамо и доказ за нашу тврдњу. 
Исто се односи на артикал под редним бројем 50 такође тврдимо да  једна фирма има у својој 
понуди тражени артикал. Достављамо у прилогу слику са описом који ви захтевате. 
Иста фирма има у понуди папирну галантерију са траженим описом из конкурсне документације 
стим у вези сматрамо да се на овој јавној набавци фаворизује само један понуђач чију робу 
може понудити још једна фирма као на прошлој јавној набавци. Цео поступак иде у смеру да се 
елиминише конкуреција кроз одговоре и кроз измене конкурсне документације. Позивамо вас да 
прилагодите конкурсну документацију да могу равноправно учествовати и остали понуђачи да би 
се избегли додатни трошкови везани за захтев за заштиту права понуђача.  

Одговор1: Наручилац у свему остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

Питање 2: Поштовани, да ли би сте могли да нам објасните из ког разлога захтевате да тоалет 
папири у конкурсној документацији морају имати на декларацији Ecolabel ознаку а убруси и 
остали хемијски производи немају слицан захтев? Уколико је идеја да требујете артикле које 
садрже еколошке ознаке онда бих било логично да захтевате и за друге артикле који се после 
употребе разлажу кроз отпадне воде или на други начин завршавају  у животној  средини. 

Одговор 2: Наручилац у свему остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

  

 

 

 Комисија за јавну набавку 
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