
 
 

 

Број: 12979-2/17         

Датум: 08.06.2017. 

  

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку добара – Материјал за одржавање хигијене ЈН 

22/17 МВ 

Од стране потенцијалног понуђача дана 07.06.2017. године у писаном облику достављен је захтев 
за додатним информацијама и појашњењем. 
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015) Наручилац доставља следећу информацију: 
 

Питање бр. 1 
„Mожемо да Вам понудимо сапун који је бољег квалитета, као и извештај о 

микробиолошкој ефикасности, али тај сапун нема састојке које сте навели у конкурсној 
докментацији. Ви узорком можете проверити квалитет сапуна који понуђач нуди и на тај начин 
донети одлуку да ли Вам тај сапун одговара. 

Што се тиче ставке 15 - Убруси папирни, двослојни бели, 100% целулоза, ламинирани, 
димензије убруса 22,5x21цм минимум 2x17гр листић Блистер 250 листа, нисте навели да ли је у 
питању сложиви убрус или ролница.“ 
 
Одговор  бр. 1: 

Техничка спецификација предметне јавне набавке је дефинисана на такав начин који 
описује састав производа који наручилац жели да набави и уговори. Комисија сматра да је опис 
производа на јасан начин наведен и несумњиво указује понуђачу какав производ треба доставити 
и којег квалитета, што је у складу са Законом о јавним набавкама. 

Производ који је описан у конкурсној документацији задовољава хигијенске услове код 
Наручиоца и састав производа који је описан у спецификацији је минимум који Наручилац 
захтева.  

Уколико би комисија прихватила било који други производ који има исту функцију а 
различити састав, све што је захтевано у техничкој спецификацији би изгубило смисао. 

Ви сте у могућности да доставите производ било ког произвођача и уколико садржи 
спецификацију која је описана у конкурсној документацији, ваш производ неће бити одбијен као 
неодговарајући. Такође, уколико доставите производ који садржи и више од дефинисаног у 
техничкој спецификацији, ваш производ неће бити одбијен као ни ваша понуда.  

Приликом оцењивања понуда Комисија ће прихватити производ „Х“ уколико садржи све 
елементе из описа, или уколико садржи, уз наведено, и више елемената из описа.  

Истраживањем тржишта дошли смо до сазнања да постоји више производа на тржишту 
Републике Србије са оваквим саставом и дејством. 

Такође, вам указујемо да је јавна набавка Материјал за одржавање хигијене дефинисана 
на исти начин као и ранијих година и да није било примедби на опис производа и спецификацију. 

Комисија остаје при својим захтевима, наведеним у конкурсној документацији и неће 
вршити измене. 
 Када је реч о тачки 15 - Папирни убруси, двослојни бели, 100% целулоза, ламинирани, 
димензије 22,5x21цм минимум 2x17гр листић Блистер 250 листа мисли се на сложиве убрусе. 

Додатно појашњење се објављује на Порталу јавних набавки, као и на интернет 

страници: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 
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