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Предмет: Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку јавне 

набавке 2020/5 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 14/15 и 

68/15), Наручилац објављује одговорe на постављeнa питањa у поступку јавне набавке добара: 

Набавка материјала за одржавање хигијене у канцеларијама и просторијама зграда ГО Савски 

венац, ЈН 2020/05 

 

Питања:  

Молим да нам појасните  захтев у обрасцу II врста и техничке карактеристике робе у конкурсној 

документацији јавне набавке мале вредности бр. XI-404-69/2020, набавка материјала за одржавање 

хигијене: 

• за редни број 5 Течни сапун јединица мере литар,  које паковање сапуна 0,3 л, 0,5 л, 1 л или 

5 л ? 

Одговор :  Паковање од 1 Литар. 

 

• редни број 9 Сунђер за чаше.Виледа. 2/1..јединица мере комад, Пошто Виледа нема сунђер 

само за чаше на који сте сунђер мислили и да ли дати цену за један сунђер или за паковање 

од 2/1 ? 

Одговор : Наручилац захтева сунђер за судове који је формулисан као сунђер за чаше, цену треба 

дати за 50 комада 2/1 паковања.  

• редни број 10 Тоалет папир 200 листа, састав 100% целулоза димензије 23,5 x 10,5 цм 

тежине 2 x 10 гр двослојни,  да ли је грешка у димензији пошто је величина листића  22 x 

10,5  и немогуће је да тежина буде 2 x 10 гр ни робе ни дебљине папира јер се исте 

производе од мин. 2x15г/м2 папира ? 

Одговор : У питању је техничка грешка. Наручилац је мислио на тоалет папир 23,5 x 10,5 цм тежине 

2x 16 гр, у складу са тим ће изменити техничку спецификацију. 

• ред.бр.23 неутрализатор мириса у гелу инстант ефекат  500 гр, молим да појасните о којим 

неутрализаторима мириса је реч пошто се на тржишту налазе ( Airwick, Glade, Fresh ...) 

углавном од 150 гр ? 

Одговор : О неутрализаторима Smartline premium gel neutralizator 500 гр или одговарајуће 

 

• ред.бр.24 неутралиузатор мириса у спреју инстант ефекат  250мл, за чије апарате је 

наведени неутрализатор пошто је непознато шта је "Смарт лине" да ли се тражи само 

уложак ? 

Одговор : Ради се о бочици са распрашивачем која не користи додатни апарат. 

• за редни број 25 концентровано средство за чишћење санитарија паковање 10 литара, да ли 

се тражи 100 паковања од 10 литара или се тражи 100 литара ? 

Одговор : Ради се о 100 паковања од 10 литара. 

Одговори на постављена питања су саставни део конкурсне документације и обавезни су  за све 

понуђаче.Биће измењена Техничка спецификација и Образац структуре цене. 


