
 
 

 

број: 01-3204/4-2 

датум: 22.06.2017. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: Закона) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике 

Србије (у даљем тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке добара број ЈН 23/17 

,,Средства за чишћење за период до годину дана” даје 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ДОБАРА ЈН 10/17 

1.Питање заинтересованог лица: 

Партија 2, ставка 4 - Салвете тамно,црвене-бордо, трослојне 33x33, паковање 100 комада – 

Да ли је дозвољено понудити салвете паковане по 20 комада? На тржишту у Србији ове 

салвете не постоје паковане по 100 комада. Ми имамо такве салвете од три произвођача и 

сва три произвођача их пакују по 20 комада. Једни може по 100 комада ако сте мислили на 

једнослојне и трослојне. 

1.Одговор комисије наручиоца: 

Дозвољено је понудити паковање од 20 комада. Комисија наручиоца напомиње да се мора 

узети у обзир чињеница да сва понуђена добра морају бити испоручена у фабричким, 

оригиналним паковањима. 

2. Питање заинтересованог лица: 

Партија 3, ставка 2 – Bref duo aktiv 60 ml – Имамо потврду од произвођача „Хенкел“ да се 

већ две године не производи у паковању од 60 мл, већ 55 мл. Да ли је дозвољено понудити 

Bref duo aktiv 55 ml? 

2.Одговор комисије наручиоца: 

Дозвољено је у оквиру понуде за партију 3, ставка 2. понудити тражено добро у паковању 

од 55 мл. 

3. Питање заинтересованог лица: 



страна 2 од 2 

 

Партија 3, ставка 6 – Пронто класик спреј од 750 мл – Пронто класик спреј је од 300 мл, 

Пронто са пумпицом више врста је од 500 мл, а Пронто легно пулито је од 750 мл. 

Молимо да прецизирате који Пронто Вам је потребан. 

3. Одговор комисије наручиоца: 

Пронто класик спреј је средство које је неопходно. Сходно наведеном, Комисија 

наручиоца ће извршити измену конкурсне документације. 

4. Питање заинтересованог лица: 

Навели сте да вам је потребна течност за машинско прање суђа за машину F8400 

Winterhalter, паковање 12 литара. Средство F8400 паковано по 12 кг је средство за прање 

чаша, F8400 паковано по 25 кг је за прање посуђа. Да ли је дозвољено понудити средство 

од 25 кг? 

4. Одговор комисије наручиоца: 

Дозвољено је понудити средство од 25 кг. 

5. Питање заинтересованог лица: 

Партија 3, ставка број 6, Пронто класик у спреју 750 мл у Вашој тендерској документацији 

се не пакује у боцама од 750 мл већ 300 мл па Вас молимо да исто исправите. 

5. Одговор комисије наручиоца: 

Комисија ће извршити предметну измену конкурсне документације. 

6. Питање заинтересованог лица: 

По конкурсној документацији тражите безбедносне листе за партије број 1, 2, 3, 5. и 8. 

Безбедносне листе постоје сао за средства која на етикетама или декларацијама носе 

ознаку опасно у контакту. То су углавном средства која се користе за дезинфекције и 

прање површина. За партија 1. и 2. тражите производе који нису опасни, с тога Вас 

молимо да измените конкурсну документацију и обришете услов да за партије 1. и 2. 

Треба даоставити безбедносне листе јер оне као такве не постоје.  

6. Одговор комисије наручиоца: 

Комисија ће одговор дати кроз измену конкрусне документације. 

За сва даља питања стојимо Вам на располагању. 

испред Комисије наручицоа 

Марко Николић, дипл.правник  


