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                      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2/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 08.05.2015. 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: 

 Ставка број 17. Тоалет папир, паковање 24/1, састав 100% целулоза, бели, двослојни, 

„Perfex wc“ или одговарајуће. Молимо наведите тежину једне ролне како би могли да Вам дамо 

што прецизнију понуду. Такође наведите да ли се јединица мере „КОМ“ односи на 130 

паковања 24/1 или 130 ролни тоалет папира?  

• Ставка број 18. „Perfex“ убруси 4/1 у ролни или одговарајући. Састав: 100% целулоза, 

двослојни. Молимо наведите тежину једне ролне како би могли да Вам дамо што прецизнију 

понуду. Такође наведите да ли се јединица мере „КОМ“ односи на 250 паковања 4/1, или 250 

ролни убруса? 

• Ставка број 23. Салвете 500/1 беле, двослојне, 100% целулоза, димензије 14x14 cm. 

Молимо да нам појасните, да ли сте наведене димензије салвете мерили у сложеном стању, или 

су то комплетне димензије целе отворене (раширене) салвете?  

• Ставка број 24. Метла за домаћинство црома. без дршке, дужина тела метле мин: 26cm. 

Молимо да нам појасните на какву сте метлу мислили, јер нам је под овим називом непозната.  

• Ставка број 33. Алу фолија ширине 30cm дужине 30cm. Молимо да нам појасните 

димензије алу фолије, или је направљена техничка грешка приликом прављења 

документације?“ 

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.2/П1 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. Тежина једне ролне је минимум 60 gr. Јединица мере се односи 

на паковање и ова ставка обухваћена је Изменама и допунама конкурсне документације 

бр.1/П1 од 11.05.2015.год. 

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

убруса. Тежина једне ролне убруса је минимум 160 gr. Јединица мере се односи на паковање 

које има 4 убруса. Ова ставка обухваћена је Изменама и допунама конкурсне документације 

бр.1/П1 од 11.05.2015.год. 

3) 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. Ова ставка 

обухваћена је Изменама и допунама конкурсне документације бр.1/П1 од 11.05.2015.год. 

4) Ставка 24 – мисли се на класичан партвиш за чишћење подова од прашине, који је 

адекватан за спољну и унутрашњу употребу, без дршке. Дужина метлице (тела) партвиша 

минимум 26 cm, а дужина длаке партвиша је минимум 8 cm. Ова ставка је обухваћена 

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

5) Ставка 33 – дужина фолије је 30 m, a не 30 cm. Ова ставка обухваћена је Изменама и 

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

 

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/

