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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 20.10.2017. 
 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
 
 
Партија бр. 1 
 

1. Стравка бр. 12. Одстрањивач флека Вениш или одговарајући. Колико је познато Вениш или слични 
артикли су у паковању од 1 лит. Молимо Вас исправку трашене ставке како бих могли да понудимо 
производ по Вашем захтеву.  

 65 литара, конкурсна документација ће бити измењена 
2. Ставка бр.16 Течни детерџент за веш на бази персирћетне киселине. Колико је познато детерџент 

који тражите на бази персирћетне киселине не постоји. Да ли сте мислили на детерџент на бази 
активног кисеоника?  

 Детерџент на бази активног кисеоника, конкурсна документација ће бити измењена 
3. Ставка бр. 17. Средства за дезинфекцију. Молимо Вас наведите шта дезинфикујете (подове , руке, 

површине..итд).  

 За дезинфекцију подова 
4. Ставка бр. 21 Течни антибактеријски сапун у кетриџу. Како би знали које сапун наведите нам за које 

апарате тј марку апарата иду кетриџи и која су паковања?  

 Понуђач са којим буде закључен уговор апарате (дозаторе) који су компатибилни са 
понуђеним кертриџима даје наручиоцу на коришћење  

5. Ставка бр. 22 Течни антебактеријски сапун ринфуз Молимо исто објашњење као и за претходну 
ставку.  

 Ринфузно паковање од мин.2Л 
6. Ставка бр. 23 Сапун пена. Молимо исто објашњење као и за ставку 21.  

 Понуђач са којим буде закључен уговор апарате (дозаторе) који су компатибилни са 
понуђеним кертриџима даје наручиоцу на коришћење 

7. Ставка 31. Спреј за рерне. Како је познато да су спрејеви за рерне паковани или у спреју или као 
распршивачу и у милилитре. Молимо Вас промену у документацију где би навели паковање истог а 
не у кг како тражите.  

 400мл, 30 комада, конкурсна документација ће бити измењена 
8. Ставка 32. Освеживач за wц шкољке. Молимо појашњење на које сте освеживаче мислили пошто 

трашите цену по 1 литри.  

 Течни освеживач у ринфузном паковању најмање од 0,5Л са одговарајућим ПВЦ улошком за 
WЦ шољу за пуњење истог уз свако појединачно паковање 

 
Партија 2 
 

1. Ставка 1 - које је дебљине кеса, која је запремина у литрама, од ког материјала је направљена и 
колико комада има у паковању?  

 Дате су димензије кесе, број комада, небитно је колико има у паковању, дебљина је 0,12 
микрона, а материјал је пвц 

2. Ставка 2 - која је запремина кесе у литрама, од ког материјала је направљена и колико комада има у 
паковању?  

 Дате су димензије кесе, број комада, небитно је колико има у паковању, дебљина је 0,12 
микрона, а материјал је пвц 

3. Ставка 3 - која је запремина кесе у литрама, од ког материјала је направљена и колико комада има у 
паковању?  
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 Дате су димензије кесе, број комада, небитно је колико има у паковању, дебљина је 0,12 
микрона, а материјал је пвц 

4. Ставка 4 - које су димензије кесе и од ког материјала је направљена?  

 Дата је литража и материјал 
5. Ставка 5 - која је граматура папира по квадратном метру за папирне кесе?  

 Понудите најповољније, грамажа није услов 
6. Ставка 6 - која је запремина кесе у литрама, од ког материјала је направљена и колико комада има у 

паковању? ?  

 Дате су димензије кесе, број комада, небитно је колико има у паковању, дебљина је 0,12 
микрона, а материјал је пвц 

7. Ставка 7 - која је запремина кесе у литрама, од ког материјала је направљена и колико комада има у 
паковању? ?  

 Дате су димензије кесе, број комада, небитно је колико има у паковању, дебљина је 0,12 
микрона, а материјал је пвц 

8. Ставка 8 - која је запремина кесе у литрама, од ког материјала је направљена и колико комада има у 
паковању? ?  

 Дате су димензије кесе, број комада, небитно је колико има у паковању, дебљина је 0,12 
микрона, а материјал је пвц 

9. Ставка 9 - које су димензије кесе, која је запремина, од ког материјала је направљена, колико комада 
има у паковању и ста значи бројка "1/2" на крају ставке?  

 Димензија није битна, небитно је колико има у паковању, стандардна ½ лит 
10. Ставка 10 - које су димензије кесе, која је запремина, од ког материјала је направљена, колико 

комада има у паковању и ста значи бројка "1/3" на крају ставке?  

 Димензија није битна, небитно је колико има у паковању, стандардна 1/3 лит 
11. Ставка 11 - које су димензије лопатице и од ког материјала је направљена?  

 Стандардна ПВЦ лопатица за смеће мин.20цм ширине 
12. Ставка 12 - које су димензије и колика је запремина канте?  

 15 лит’, димензија небитна 
13. ставка 14 - да ли се тражи подна или зидна четка, са или без постоља и од ког материјала је 

направљена?  

 Подна пластична  WЦ четка, понудите најповољније 
14. ставка 15 - која је димензија четке, од ког материјала је направљена (влакна и постоље), које су 

димензије дршке и од ког материјала је направљена дршка?   

 Димензије 19 x 6 цм, груба четка - комбинација дрвета и пвц влакна. 
15. ставка 16 - која је димензија четке, од ког материјала је направљена (влакна и постоље) и ако има 

дршка - које су димензије дршке и од ког материјала је направљена дрска?  

 140x52, синтетичка длака, дрвена основа, пластична ручка. 
16. ставка 17 - која је димензија четке, од ког материјала је направљена (влакна и постоље) и на које 

епрувете се односи?  

 Ø20мм, материјал: чекиње 
17. Ставка 18 - која је димензија дршке на брезовој метли?  

 Дужине цца 1м 
18. ставка 19 - која је димензија дршке на сирковој метли и колико пута је шивена?  

 Дужина дршке цца 1м, 3x шивена  
19. ставка 20 - које су димензије пластичне метле?  

 Собна пвц метла већа цца 1,2м 
20. ставка 21 - појасните шта све чини комплет бриска?  

 Дршка и бриско (сунђер димензија цца 27цм x 9цм) чине комплет, дршка дужине цца 1,2м 
21. ставка 22 - која је димензија дршке и од ког материјала је направљена?  

 Пвц, цца 1,2м 
22. ставка 23 - од код материјала је направљена канта?  

 Пвц  
23. ставка 24 - која је димензија четке, од ког материјала је направљена (влакна и постоље) и на које 

флаше се односи?  
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 Претпоставка да сте мислили на ставку 26 И одговор се односи на ставку 26 - Пречник четке: 
7 цм, дужина четке: цца16 цм, укупна дужина: цца46 цм, израђене од пвц влакана и од 
нерђајуће жице, да одговарају за прање стаклене флаше од 1л 

24. ставка 25 - да ли перика мора бити прошивена кепер траком или не?   

 Мора бити прошивена кепер траком 
25. ставка 27 - да ли се мисли на моп од 60цм са џеповима (која је друга димензија тј ширина и дебљина) 

или перика са ресама од 60цм?  

 Памучна перика за моп са џеповима, 60 цм, за брисање прашине са свих врста подова 
26. ставка 28 - да ли се мисли на носач мопа од 60цм или на носач перике од 60цм? 

 носач перике 
27. ставка 29 - који је пречник алу. дршке?  

 Стандардан пречник и навој за тај производ 
28. ставка 30 - недостаје реч одговарајуће и да ли треба да кофе буду у различитим бојама?  

 Не мора, може се понудити одговарајуће  
29. ставка 31 - да ли се мисли на комплет за брисање стакла (који укључује метални држац са гуменом 

брисачем) или само држач за брисање метални од 35цм?  

 Само држач 
30. ставка 33 - са којим носачем треба да је компатибилна дршка тј на коју ставку се односи 

компатибилност? ставка 2 у овој партији су кесе.  

 На ставку 28 
31. ставка 34 - на коју ставку се односи компатибилност? ставка 3 у овој партији су кесе.  

 На ставку 28  
32. ставка 35 - на коју ставку се односи компатибилност? ставка 2 у овој партији су кесе.  

 На ставку 28 
33. ставка 37 - која је димензија и запремина колица?  

 димензије цца 50x60x100 , два точка, за кесе запремине до 120 лит, округлим носачем кесе 
34. ставка 39 - на коју ставку се односи компатибилност? ставка 5 у овој партији су папирне вреће.  

 На ставку 31 
35. ставка 40 - које су димензије и запремина тањира и од ког материјала је направљен?  

 Дубоки  тањир ширине цца 20цм, пластични, танки 
36. ставка 41 - од ког материјала је направљена кашика тј од које врсте пластике ако је у питању 

пластика?  

 Пластична кашика за једнократну употребу 
37. ставка 42 - које су димензије и запремина тањира и од ког материјала је направљен?  

 Плитки  тањир ширине цца 20цм, пластични, танки 
38. ставка 43 - од ког материјала је направљена кашика тј од које врсте пластике ако је у питању 

пластика?  

 Пластична виљушка за једнократну употребу 
39. ставка 44 - од ког материјала је направљен нож тј од које врсте пластике ако је у питању пластика?  

 Пластични нож за једнократну употребу 
40. ставка 46 - ако се тражи цена по килограму, која је максимална дужина ролна фолије ПЕ?  

 Максимална дужина није дефинисана 
41. ставка 47 - која је граматура чаше или паковања од 100 чаша?  

 Пречник чаше цца 70мм, висина:  цца 90мм, запремина: 200 мл, материјал: ПП, понудите 
најповољније 

42. ставка 48 - које боје да буде ознака, којих димензија и од ког материјала?  

 Жуте или неке друге јарке боје са добрим контрастом натписа, висине цца 80 цм, пластика  
43. ставка 49 - која је дебљина отирача, да ли це отирач служити као основа за потапање у раствор чиме 

ће се постићи антибактеријалност или је за суво отирање и брисање обуће и ако је паковање 40/1 тј 
40 комада у једном паковању - да ли потребна количина 30 паковања или део једног паковања тј 30 
комада?  

 Довољно је да у понуди испоштујете дату димензију, без посебног захтева за дебљину 
отирача, служи за брисање обуће, 30 паковања по 40 комада 
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44. ставка 50 - које су димензије појединог убруса, који је сировински састав папира, која је граматура 
папира по метру квадратном, да ли је и колико прописано паковање и колико слојева треба да има 
тражени убрус?  

 Нису прописани грамажа и паковање, слојевитост, понудите најповољније у димензији цца 
25 x 22 цм, састав 100% природна целулоза 

45. ставка 51 - које су димензије појединог листића, који је сировински састав папира, која је граматура 
папира по метру квадратном и да ли је и колико прописано паковање?  

 Нису прописани, грамажа и паковање, састав 100% природна целулоза, понудите 
најповољније у димензији цца 90 x 115 мм 

46. ставка 52 - које су димензије појединог листића, који је сировински састав папира, која је граматура 
папира по метру квадратном, да ли је и колико прописано паковање, која је димензија ролне и која је 
тежина тражене ролне?  

 Нису прописани састав, грамажа, паковање, понудите најповољније у димензији, дужина 
листића цца 24цм, ширина ролне цца 30цм И маx дужина ролне 150м 

47. ставка 53 - које су димензије поједине салвете, који је сировински састав папира, која је граматура 
папира по метру квадратном, да ли је и колико прописано паковање и колико слојева треба да има 
тражена салвета?  

 Нису прописани састав, грамажа, паковање, слојевитост, понудите најповољније у димензији 
цца 165 x 165 мм 

48. ставка 54 - садашњи јогурти тј јогурт чаше имају запремину 1,8дцл, да ли прихватате смањену 
запремину од тражене?  

 Не прихватамо 
49. ставка 55 - од ког материјала треба да буду израђене рукавице?  

 Гумене 
50. Ставка 56 - које су димензије трулекс крпе (висина, ширина и дебљина) и од ког материјала се праве?  

 Брише се ставка 56. 
51. ставка 57 - које су димензије крпе за под?  

 Цца 50 x 50 цм 
52. ставка 58 - које су димензије сунђера и које боје (тј тврдоце - тамнији је тврдји) треба да је абразив?  

 80x55x30мм, жуто – зелени (абразив), тврдоћа није дефинисана 
53. ставка 59 - да ли зица треба да је од сребра или од неког другог материјала и ког?  

 Сребрна је комерцијални назив, од нерђајућег челика 
54. ставка 60 - колико оштрица треба да има бријач?  

 најмање једну 
55. ставка 61 - колику максималну темпаратуру треба да издрже рукавице отпорне на темпаратуру?  

 До 100 °Ц 
56. ставка 63 - да ли је то другачија рукавица од ставке 56, јер се и тамо тражи трулекс крпа?  

 20x18 цм, 70% целулоза, 30% памук, дебљине цца 4мм, комада 320 
57. ставка 64 - које су димензије и сировински састав крпе за судове?  

 Памучна крпа димензије цца 60x60 цм 
58. Молим вас да нам одговорите на свако питање детаљно како би могли да дамо адекватну понуду. 

Ако имате још неки релевантни податак за свако појединачно средство, а да није обухваћено овим 
питањима, молим вас да убаците. Такође, молим вас да продужите рок за подношење конкурсне 
документације, као и да убаците у документацију да је изабрани понуђач у обавези да о свом трошку 
достави укупан број држача које имате постављене од претходног добављача тј укупно 130 држача за 
папирне убрусе, тоалет папире и сапуне које имате у болници. 

 Понуђач са којим буде закључен уговор апарате (дозаторе) који су компатибилни са 
понуђеним кертриџима даје наручиоцу на коришћење за папирне убрусе тоалет папир за 
течни сапун и сапун пену 

 
59. У ЈН 79/17 -набавка средстава за хигијену тразите да се као средство обезбедјења достави оригинал писмо 

о намери банке да изда гаранцију за добро изврсење посла на износ од 10% од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, којом понудјац гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке. Молимо Вас да 
увазите насу молбу и да измените конкурсу документацију тако сто цете као гаранцију за добро изврсење 
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посла прихватити да понудјац достави меницу и меницно овласцење  на износ од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, обзиром да се достављањем писма о намери банке да изда гаранцију за 
добро изврсење посла излаземо додатном троску и да је за издавање исте потребан одредјен временски 
период. 

 Наручилац остаје при свом захтеву за средство финансијског обезбеђења 
60. Молим појашњење да ли је потребно приложити каталоге за понуђене производе? 

 Није потребно приложити каталоге 
61. У партији 2 . ставка 2. Крпа  за судове се понавља 2 пута по 100 ком.  Да ли је потребно 200 ком. крпа или   
       је дошло до грешке у обрасцу у понављању исте ставке. Молим исправку документације. 

 Наручилац ће изменити конкурсну документацију 

 
 
 
 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда. 


