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                      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1/П1 

 Конкурсне документације за јавну набавку добара -  

ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

ПАРТИЈА 1 – ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 

 

ЈНМВ 2/2015 

 

 Путем мејла Наручилац је дана 07.05.2015. године примио захтев од заинтересованог 

лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за 

јавну набавку добара - хемијска средства за чишћење  и материјали за одржавање хигијене и 

то за ПАРТИЈУ 1 – ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ у оквиру којег су постављена следећа 

питања: 

„1) Ставка 17 – тоалетни папир, паковање 24/1 – Да ли је потребно у понуди дати цену за 

једно паковање од 24 комада ролни или за једну ролну тоалет папира?  

2) Ставка 18 – убруси, 4/1 – Да ли је потребно у понуди дати цену за једно паковање од 4 

комада убруса или за један убрус у ролни?  

3) Ставка 19 – кесе за смеће 60l  20/1 – Да ли је у понуди потребно дати цену за паковање 

кеса од 20 комада или за једну кесу од 60l?  

4) Ставка 20 – кесе за смеће 20l  30/1 – Да ли је у понуди потребно дати цену за паковање 

кеса од 30 комада или за једну кесу од 20l?  

5) Ставка 21 – кесе за замрзивач 3kg  30/1 – Да ли је у понуди потребно дати цену за 

паковање кеса од 30 комада или за једну кесу од 3kg?  

6) Ставка 23 – салвете 500/1 двослојне, димензија 14x14cm – да ли се наведена димензија 

салвета односи на цео салвет или на салвет који је сложен, па је стварна димензија 28x28cm? 

Да ли је ценупотребно дати за паковање од 500 комада салвета? 

7) Ставка 26 – брисач за под, памучни уложак са ресам, димензија 45 cm за моп – да ли је 

дужина реса 45 cm? Молимо Вас да детаљније објасните на који производ сте конкретно 

мислили, јер се на тржишту не може наћи памучни моп за бриска тих димензија. Да ли је 

брисач под бројем 26 допуна за брисач комплет под бројем 25? 

8) Ставка 32 – вишенаменска крпа 3/1 – да ли је у понуди потребно навести цену за паковање 

од 3 комада крпе или за једну крпу?“ 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 

набавку сачинила је 11.05.2015. године Додатно информације/појашњења бр.1 где су дати 

следећи одговори: 

1) За ставку 17 – тоалетни папир, паковање 24/1: потребно је у понуди дати цену за једно 

паковање од 24 комада ролни. Ова ставка је обухваћена Изменама и допунама конкурсне 

документације бр.1/П1 од 11.05.2015. године. 

2) Ставка 18 – убруси, 4/1: потребно је у понуди дати цену за једно паковање од 4 комада 

убруса. Ова ставка је обухваћена Изменама и допунама конкурсне документације бр.1/П1 од 

11.05.2015. године. 

3) Ставка 19 – кесе за смеће 60l  20/1: потребно је у понуди дати цену за паковање кеса од 20 

комада, при чему свака кеса треба да буде капацитета 60l. Ова ставка је обухваћена Изменама 

и допунама конкурсне документације бр.1/П1 од 11.05.2015. године. 

4) Ставка 20 – кесе за смеће 20l  30/1: потребно је у понуди дати цену за паковање кеса од 30 

комада при чему свака кеса треба да буде капацитета 20l? Ова ставка је обухваћена Изменама 

и допунама конкурсне документације бр.1/П1 од 11.05.2015. године. 

5) Ставка 21 – кесе за замрзивач 3kg  30/1: потребно је у понуди дати цену за паковање кеса 

од 30 комада при чему свака кеса треба да буде капацитета 3kg? Ова ставка је обухваћена 

Изменама и допунама конкурсне документације бр.1/П1 од 11.05.2015. године.  

6) Ставка 23 – салвете 500/1 двослојне, димензија 14x14cm: димензија 14x14cm се односи на 

салвет који је сложен. Потребно је дати цену за паковање од 500 комада салвета 

7) Ставка 26 – дужина памучне ресе на мопу је 24cm. Брисач под бројем 26 може да буде, али 

не мора да буде допуна за брисач комплет под бројем 25. Ова ставка је обухваћена Изменама и 

допунама конкурсне документације бр.1/П1 од 11.05.2015. године. 



8) Ставка 32 – вишенаменска крпа 3/1: потребно је у понуди навести цену за паковање које 

има 3 комада вишенаменских крпа. Ова ставка је обухваћена Изменама и допунама конкурсне 

документације бр.1/П1 од 11.05.2015. године. 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља 

заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца - www.vcielka.rs.  

 

 

            КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

http://www.vcielka.rs/

