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Брпј: 6222-2/16         

Датум: 04.04.2016. 

     

ПРЕДМЕТ:  Дпдатнп ппјашоеое за јавну набавку услуга  – Пдржаваое хигијене у ппслпвним 

прпстпријама, ЈН 12/16 МВ. 

Од стране пптенцијалнпг ппнуђача дана 31.03.2016. гпдине у писанпм пблику дпстављен је захтев 

за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоем. 

У складу са чланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) Наручилац дпставља следећу инфпрмацију: 

ПИТАОА: 

Кaкo пoнуђaч кojи учeствуje у пoступку прeдмeтнe jaвнe нaбaвкe мoрa испунити и дoдaтнe услoвe 
зa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe и тo, измeђу oстaлих, дa рaспoлaжe пoтрeбнoм тeхничкoм 
oпрeмљeнoшћу зa рeaлизaциjу прeдмeтa jaвнe нaбaвкe, a узимajући у oбзир Вaш зaхтeв 
дeфинисaн у oбрaзцу брoj 3 кojи прeцизирa oбaвeзнo дoстaвљaоe кoпиje листe oснoвнoг срeдствa 
или кoпиjу фaктурe зa: 
 
-  минимум 1 усисивaч сa индустриjским мoтoрoм, кojи сe кoристи у прoфeсиoнaлнe сврхe, сa 
прoгрaмoм дубинскoг прaоa и прoсушивaоa кojи зa сoбoм oстaвљa влaжнoст 10% 
 
зaхтeвaмo oд Вaс дoдaтнe инфoрмaциje, oднoснo пojaшоeоa: 
 
1. мoлимo Вaс дa нaм пojaснитe пojaм “индустриjски мoтoр” узимajући у oбзир дa сe мoтoри 
клaсификуjу прeмa врсти нaпoнa кojи мoжe бити jeднoсмeрни или нaизмeнични, дoк нaизмeнични 
нaпoн мoжe бити мoнoфaзни или трoфaзни, a мoтoр синхрoни или aсинхрoни. Taкoђe, мoтoри сe 
клaсификуjу и прeмa снaзи у килoвaтимa. Moрaмo нaпoмeнути дa у oблaсти eлeктрoeнeргeтикe - 
eлeктричнe мaшинe и мoтoри joш увeк ниje дeфинисaнa пoдeлa нa индустриjскe или 
нeиндустриjскe мoтoрe вeћ je дeфинисaнa искључивo прeмa пaрaмeтримa кoje нaвoдимo у oвoм 
зaхтeву. 
 
2. мoлимo Вaс дa нaм пojaснитe пojaм “прoгрaм дубинскoг прaоa” узимajући у oбзир дa joш увeк 
ниje прoизвeдeнa мaшинa нaмeоeнa дубинскoм прaоу. Maшинe нaмeоeнe прaоу дeлe сe нa 
мaшинe:  
 
·  зa прaоe тврдих и мeких пoдних пoвршинa  
 
·  усисaвaоe oтпaдних вoдa кoje нaстajу кao пoслeдицa прaоa тврдих пoдних пoвршинa  
 
·  прaоe тврдих пoдних пoвршинa и усисaвaоe oтпaдних вoдa кoje нaстajу кao пoслeдицa прaоa 
тврдих пoдних пoвршинa  
 
·  испирaоe и усисaвaоe oтпaдних вoдa кoje нaстajу кao пoслeдицa прaоa мeких пoдних пoвршинa 
или ручнoг прaоa мeблирaнoг нaмeштaja и трaкaстих зaвeсa 
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· прaоe мeких пoдних пoвршинa, испирaоe и усисaвaоe oтпaдних вoдa кoje нaстajу кao пoслeдицa 
прaоa мeких пoдних пoвршинa.  
 
3.  мoлимo Вaс дa нaм oбjaснитe пojaм “кojи зa сoбoм oстaвљa влaжнoст 10%”, oднoснo oбjaвитe 
звaничнe рeзултaтe o испитивaоу влaжнoсти прeдмeтa пoслe oбрaдe нeкoм oд мaшинa кoje сe 
кoристe у oблaсти oдржaвaоa хигиjeнe. Taкoдje, мoлимo дa aнaлизa сaдржи и врстe узoрaкa кojи 
су били прeдмeт пoмeнутoг испитивaоa. 
 
  
ПДГПВПРИ: 

У складу са Вашим питаоима, извршена је измена кпнкурсне дпкументације, такп штп је из 
Обрасца брпј 3 избрисан следећи дпдатни услпв: 
 

- минимум 1 усисивач са индустријским мптпрпм, кпји се кпристи у прпфесипналне сврхе, са 
прпгрампм дубинскпг праоа и прпсушиваоа кпји за спбпм пставља влажнпст 10%. 
 

Схпднп тпме, на Ппрталу јавних набавки и сајту Наручипца http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke, 
пбјављене су измеоене стране кпнкурсне дпкументације и прпдужен рпк за дпстављаое ппнуда. 
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