
 

Дел.бр. 2173 

Датум: 04.05.2015. 

Страна 1 од 1         

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – 

мале вредности - добра – прибор и средства за одржавање хигијене,  бр.ЈН Д-15-04 

Дана 29.04.2015.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр.Д- 15-04  у коме 

се наводи следеће:  

Имам пар питања у вези конкурсне документације везано за јавну набавку бр. Д15-04 –

Прибор и средства за одржавање хигијене. 

 

1.Више артикала који се односе на хемију немају довољан опис, тј.нисте навели каква 

треба да буду паковања, да ли неки артикли треба да имају пумпицу (као што је средство 

за стакло) 

2.За ставку под редним бр.3 сте навели да треба да буде 0,5л, а тразите цену по јединици 

мере литар 

3.За ставку под редним б.9 нисте навели колико грама треба да има сапун за бебе 

4.За месарски папир сте навели димензију 1000x700, а производјачи нуде само 400x500 

5.Што се тиче додатних услова, под редним бројем 2 атести, да ли ћете прихватити атесте 

који су старији од 6 месеци, зато што је јако кратак рок од датума објављивања јавне 

набавке до датума отварања? 

6.Да ли су потребне декларације за све ставке или само за првих 15 артикала за које 

тражите и атесте? И да ли је довољно да се достави или атест или декларација? 

 

Наручилац даје следећи одговор: 

1. Артикли под редним бројевима: 6(детерџент за прање стаклених површина), 

7(детерџент за прање рерни), 12(средство за одстрањивање каменца), 13(средство за 

одмашћивање површина) су са прскалицом а течни сапун са дезинфекционим среством 

под редним бројем (10) је са пумпицом. 

2.  Цена се односи на литар, а паковање је од 0,5литара. 

3.  Ставка (9) тоалетни комадни дечији сапун је од 100грама. 

4. Наручилац прихвата месарски папир за паковање намирница чије су димензије 

1000х700мм или 400х500мм 

5. Извештај о испитивању на здравствену исправност производа за све артикле наведене у 

спецификацији понуде могу бити старији од шест месеци од дана објављивања позива 

за подношење понуда и 



- Извештај о испитивању на физичко хемисјка својства за артикле из 

спецификације понуде под ред. бр. 1-15  могу бити старији од шест месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуда . 

 

6. Извештај о испитивању на физичко хемијска својства производа потребан је за ставке 

под редним бројевима од 1-15, а декларација је потребна за све наведене артикле-копија. 

   

 

 

  Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.                                                                

                                                                                              

                                                                              Комисија за јавну набавку 


