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

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

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 02/2020 – Набавка хемијских и других 

производа за чишћење за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1. 

 Партија 3, ставка 7 - навели сте да тражите моп за "Ultraspeed држач мопа" (ставка 5 из 

исте партије) са џеповима и тракама. Ultraspeed мопови за чишћење имају само траке тј 

немају џепове него се каче на носач мопа по другачијем систему. Постоје и мопови са 

џеповима, али онда нису компатибилни за Ultraspeed систем. Молим Вас да промените 

конкурсну документацију, определите се за један од та два производа тј система и 

продужите рок за достављање понуда.  

 Партија 3, ставка 8 -  навели сте да тражите моп за " Ultraspeed држач мопа" (ставка 5 

из исте партије) са џеповима и тракама. Ultraspeed мопови за чишћење имају само траке 

тј немају џепове него се каче на носач мопа по другачијем систему. Постоје и мопови 

са џеповима, али онда нису компатибилни за Ultraspeed систем. Молим Вас да 

промените конкурсну документацију, определите се за један од та два производа тј 

система и продужите рок за достављање понуда.  

 Партија 3, ставка 11 - да ли смо у могућности приложити узорак у некој другој боји 

осим тражене жуте боје?  

 Партија 3, ставка 11- да ли је четка троугластог профила или су влакна на четки сечена 

да буду троугластог профила? 

 Партија 3, ставка 39 - средство за прање судова, непостоји pH вредност 60. Молим Вас 

да промените конкурсну документацију, наведите тачну pH вредност од у распону од 

0-14 и продужите рок за достављање понуда.  

 Партија 3, ставка 52 - да ли смо у могућности приложити узорак у некој другој боји 

осим тражене плаве боје?  

 Партија 3, ставка 53 - да ли смо у могућности приложити узорак у некој другој боји 

осим тражене зелене боје?  

 Партија 3, напомене - тражите IFS –Food Safety Compliance за ставке 50-59. Стандард 

IFS-Food је намењен компанијама које се баве производњом, обрадом и паковањем 

хране. Ставке 50-59 представљају алате за чишћење и као такви не подлежу под IFS 

стандард. Молим Вас да промените конкурсну документацију, избришете услов из 

напомене и продужите рок за достављање понуда.  

 Партија 3, додатни услови (из одговора понуђачу и измене документације у делу 

додатних услова) - тражи се ISO 14001 за област сертификације производња хемијских 

производа од произвођача за ставке 1-40. Скрећемо пажњу да ставке 1-40 су у великом 

делу (35 ком) алати и помоћна средства за чишћење, а само 5 производа се могу 

сврстати под хемијске. Молим Вас да промените конкурсну документацију, наведете 

тачно за које производе тражите ISO 14001 тј област сертификације и продужите рок за 

достављање понуда.  

 Партија 3, додатни услови (из одговора понуђачу и измене документације у делу 

додатних услова) - тражи се ISO 9001 за област сертификације производња хемијских 

производа од произвођача за ставке 40, 43 и 44. Скрећемо пажњу да ставка 40 може 

сврстати под хемијске, а остали су помоћна средства за чишћење (рукавице и каљаче). 



Молим Вас да промените конкурсну документацију, наведете тачно за које производе 

тражите ISO 9001 тј област сертификације и продужите рок за достављање понуда.  

 

Одговор број 1. 

Партија 3, ставка 7 - Можете да дате понуду за оба типа мопова,јер су оба компатибилна са 

носачем мопова Ultraspeed. 

Партија 3, ставка 8 - Можете да дате понуду за оба типа наведних мопова,јер су оба 

компатибилна са носачем мопова Ultraspeed. 

Партија 3, ставка 11 - Узорак мора да одговара опису из спецификације из понуде. 

Партија 3, ставка 11- Влакна треба да формирају четку која треба да буде троугластог 

профила  . 

Партија 3, ставка 39 – Наручилац је направио техничку грешку приликом куцања. 

Захтевана  pH вредност средства за прање судова је pH6. 

Партија 3, ставка 52 - Узорак мора да одговара опису из спецификације из понуде 

Партија 3, ставка 53 Узорак мора да одговара опису из спецификације из понуде 

Партија 3, напомене - Наведени артикли су намењени за чишћење производње и процесне 

опреме за обраду хране у оквиру кухиње наше болнице. С обзиром на то, артикли за ставке 

50-59 морају да буду у складу и да подлежу ИФС стандарду. 

Партија 3, додатни услови (из одговора понуђачу и измене документације у делу додатних 

услова) - тражи се ИСО 14001 за област сертификације производа на име произвођача за 

ставке 1-40, и  

ИСО 9001 за област сертификације производа на име произвођача за ставке 40, 43 и 44. 

Уколико је у понуди заступљено више произвођача, приложити листу са називом артикала 

из понуде на које се односи сертификат за сваког произвођача посебно. 

 

Питање бр. 2. 

Партија 6, ставка 1 - да ли се цена даје по једној ролни или по једном паковању 6/1?  

Партија 6, ставка 2 - да ли се цена даје по једној ролни или по једном паковању 6/1?  

Партија 6, ставка 4 - да ли се мисли на убрус за руке (како пише) или на тоалет папир 

како је описано?  

Партија 6, ставка 7 - да ли узорак треба да буде са логом болнице или дозвољавате да 

узорак буде без штампе? Ако је потребно са логом болнице, молимо вас да исти јавно 

објавите.  

Партија 6, ставка 9 - да ли узорак треба да буде са логом болнице или дозвољавате да 

узорак буде без штампе? Ако је потребно са логом болнице, молимо вас да исти јавно 

објавите.  

Партија 6, напомена - Понуђач је дужан да достави нове диспензере. Молим вас да 

наведете количину нових диспензера који треба да буду достављени болници. 

 

Одговор број 2. 

Партија 6, ставка 1 - цена је по једној ролни. 

Партија 6, ставка 2 - цена је по једној ролни. 

Партија 6, ставка 4 – мисли се на тоалет папир.  

Партија 6, ставка 7 и 9- салвета 24 x 24 и салвета 33 x 33-узорак може бити без лога. 

Доставити узорак салевети без лога, понуђач који добије уговор добиће идејно решење за 

штампање лога  на салвети коју је доставио као узорак.  



Понуђач је потребно на реверс да достави  да достави 70 ауто цут апарата и 40 апарата 

тоалет листић диспензерa.  

 

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 02/2020. 

Дана 21.02.2020. године 

 

 

 


