
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне едокументације за јавну набавку ЈН бр. 37/2015 – Набавка хемијских и других 

производа за чишћење за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1. 

У партији бр.1. под ставком 1. концентровано средство за чишћење стаклених и других 

површина а с обзиром да је јединица мере литар молим да се дозволи понуђачима да 

понуде добро које одговара по тех.карактеристикама, саставу и начину примене добра које 

тражите али у паковању од 5 литара. Разлог јесте што је средство концентровано, односно 

не наноси се директно на површину па корисник истог мора да средство разређује у 

посебну боцу. У складу са законом о ЈН ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) а у вези (члана 71.Одређивање техничких спецификациј) сматрамо да је наш 

захтев оправдан. 

 

Питање бр. 2. 

У партији бр.1. став 3. концентровано средство на бази фосфорне киселине, молим да се 

дозволи понуђачима да понуде и паковања од 750мл са сигурносим чепом и боцом која 

одговара опису. С обзиром да је тражена количина 390литара, уколико понуђачи понуде 

паковање од 750мл може да се понуди на ЈН тачна тражена литража у оргиналном 

паковању. 

 

Питање бр. 3. 

У партији 1.став 4. тражи се течно абразивно средство за чишћење. Молим да се дозволи 

понуђачима да понуде истодобно средство које одговара намени и квалитету али у 

паковању од 500мл. Наиме у поменутој ставци партије 1 укупна количина средства у 

траженом паковању јесте 225 литара. Као понуђач сматрамо да уколико понудимо 

истодобно средство у паковању од 0,5литара можемо понудити тражену литражу 

225литара са укупно 450боца паковања 0,5литара. 
 

Одговор на питање број 1, 2 и 3. 

Захтев за величину паковања је на основу објективних потреба наурчиоца. Увиодм у 

каталоге произвођача, птоврдитли смо да тражеу величину паковања имају више 

произвођача тако да наручилац остаје при конкурсној документацији.  
 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 37/2015. 

Дана 23.11.2015. године 

 

 

 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 37/2015 – Набавка хемијских и других 

производа за чишћење за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1. 

У одговору се каже да је захтев за величину паковања на основу објективне потребе 

наручиоца. Молим вас да нам детаљно објасните у чему је разлика приликом коришћења 

средстава-паковања у тачкама 3.и 4. партије један. У поменутим тачкама траже се 

паковања: за 3.кисело средство 1литар молим да нам објасните у чему је разлика у 

квалитету и намени средства између паковања од 1литар и 750мл и зашто је немогуће 

користити и боцу од 750мл а "објективна"потреба наручиоца је паковање од 1лит? И 4. 

течно абразивно средство где се паковање тражи од 750мл а ми нудимо паковање од 

500мл, такође нам је потребно објашњење у чему је разлика у квалитету или намени 

средства између паковања 0,75 или 0,5литара и зашто немогуће коришћење паковања 

0,5лит уколико се разликује амбалажа за тако минималну разлику. 

 

Одговор број 1. 

Наручиоц прихвата и другачије паковање од наведеног тако да се спецификација за тачке 

3. и 4. Партије 1 мења и гласи:  

1. „Кисело средство, на бази фосфорне киселине, за уклањање великих наслага 

каменца, рђе и других нечистоћа. Амбалажа мора бити градуисана, са чепом чији 

је отвор под углом, паковање до 1л 

2. Течно, абразивно средство за чишћење, паковање до 1л» 

 

Питање бр. 2. 

Такође у одговору наручиоца навели сте да сте "увидом у каталоге произвођача утврдили 

да тражена паковања имају више произвођача" Из овог одговора може се извести 

констатација да сте вршили увид у можда два каталога и стога долазимо у сумљу да је 

могуће да фаворизујете одређенбе добављаче чиме се озбиљно нарушава интегритет 

самог поступка. 

 

Одговор број 2. 

Наручилац је имао у виду у више од 2 каталога произвођача која имају тражена паковања. 

Ипак, да би се отклонила сумња у фаворизовање одређених добављача Наручилац 

прихвата паковање максималне запремине до 1Л, за тачке 3. и 4. Партије 1. 

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 37/2015. 

Дана 26.11.2015. године 



 

 

 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 37/2015 – Набавка хемијских и других 

производа за чишћење за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1. 

За партију 1."Концентровано средство за чишћење стаклених површина" у конкурсној 

документацији је јединица мере литар, да ли може да се понуди осим паковања од 1 литар 

и средство у у паковању од 5 литара а да одговара у свему траженом по квалитету и 

осталим стандардима? 

 

Одговор број 1. 

Наручиоц прихвата и другачије паковање од наведеног тако да се спецификација за тачке 

3. и 4. Партије 1 мења и гласи:  

„Концентровано средство за чишћење стаклених и других површина, са великом моћи 

квашења, није класификовано као опасно према ЦЛП регулативи, паковање до 1л» 

 

Питање бр. 2. 

Партија 1. "концентровано средство на бази фосфорне киселине", да ли може да се 

понуди и друго паковање осим литар а да боца буде са сигурносим чепом, односно да 

одговара опису и да добро које се нуди буде у складу са осталим захтевима наведеним у 

конкурсној документацији? 

 

Питање бр. 3. 

Партија 1. " течно абразивно средство за чишћење" пак 750мл. Да ли можемо да 

понудимо добро у паковању од 1/2литра(500мл)? 

 

Одговор број 2 и3. 

Наручиоц прихвата и другачије паковање од наведеног тако да се спецификација за тачке 

3. и 4. Партије 1 мења и гласи:  

1. „Кисело средство, на бази фосфорне киселине, за уклањање великих наслага 

каменца, рђе и других нечистоћа. Амбалажа мора бити градуисана, са чепом чији 

је отвор под углом, паковање до 1л 

2. Течно, абразивно средство за чишћење, паковање до 1л» 

 

Питање бр. 4 

Партија 3. брисач стакла ИНОX. Колика дужина брисача треба да буде јер на тржишту 

постоје дужине од 25цм до 55цм? 

 

Одговор број 4. 

Дужина брисача стакла ИНОX треба да буде 55 цм или већа. 



 

Питање бр. 5. 

Партија 8. Куглице за писоар. Да ли може да се понуди и паковање од 2 или 3кг? 

 

Одговор број 5. 

Може се понудити и веће паковање али се цена даје за један килограм ради лакше 

евиденције и конториле понуђених цена. 

  

Питање бр. 6. 

Партија 8. Течни освеживач са пумпицом. Да ли може да се понуди у паковању од 750мл? 

 

Одговор број 6. 

Може се понудити и веће паковање. 
 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 37/2015. 

Дана 27.11.2015. године 

 

 

 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 37/2015 – Набавка хемијских и других 

производа за чишћење за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1. 

У складу са вашим одговором на питање објављеном на порталу 27.11.2015 достављамо 

вам у складу са чланом 63. закона ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015) питање: 

Потенцијални понуђач је поставио питање да ли се прихвата веће паковање за ставку бр1. 

из партије 1. КОНЦЕНТРОВАНО СРЕДСТВО ЗА ЋИШЋЕЊЕ СТАКЛЕНИХ И ДРУГИХ 

ПОВРШИНА, односно да ли може да се понуди и паковање од 5литара. Ваш одговор 

јесте: Наручиоц прихвата и другачије паковање од наведеног тако да се спецификација за 

тачке 3. и 4. Партије 1 мења и гласи: „Концентровано средство за чишћење стаклених и 

других површина, са великом моћи квашења, није класификовано као опасно према ЦЛП 

регулативи, паковање до 1л», 

У одговору сте ставили да прихватате веће паковање и написали до 1л а након тога 

ставили знак » који означава и веће. 

Стога наше питање гласи да ли је одговор 1литар и веће паковање, јер за исту ЈН ми би 

понудили паковање од 5 литара? 

 

Одговор број 1. 

Наручилац прихвата и веће паковање од 1 литара с тим што на захтев наручиоца понуђач је 

у обавези да уз средства достави и одговарајући број дозатора за прављење радног раствора. 

 

Питање бр. 2. 

Да ли за ставку Партије 1. Средство за негу површина од инокса, паковање 500мл тражи 

се уљано или кремасто средство и да ли може да се понуди еквивалент у паковању од 

1литар? 

 

Одговор број 2. 

Наручилац прихвата уљано и кремасто средство и другачије паковање од наведеног.  

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 37/2015. 

Дана 07.12.2015. године 
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