
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/1164/5 
Датум:03.07.2015 године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012)  
 
Заинтересовано лице  се обратило Комисији за ЈН 23-2015 са Захтевом за додатним 
појашњењем конкурсне документације  везано за јавну набавку 23-2015 –  Материјал за 
одржавање хигијене обликован по партијама  ( Документ евидентиран код Наручиоца 
дана  01.07.2015  године под бројем 02/II/ 2338 ). 
 
 
Питања за конкурсну документацију партија бр. 1 
 
Питање 1 
 
Ставка 13 универзално средство за чишћење подова са дезенфицијенсом – да ли може да се 
понуди средство у паковању од 5 литара и мора ли средство с обзиром да у себи има 
дезенфицијенс да буде регистровано као биоцид? 
Питање 2 
Ставка 15, Средство за рибање подова ( винас и плочице – канта од 10 литара ( Cleanfix  
или одговарајуће) – може ли се понудити еквивалент средство по намени и саставу исто 
само паковање од  5 литара? 
Питање 3 
Ставка 16.Емулзија ( средство) за мазање подова ( винас и плочице) – канта од 10 лит  
( Cleanfix  или одговарајуће) – може ли да се понуди еквивалент емулзија иста по намени и 
саставу али у паковању од 5 литара? 
 
 
Питања за конкурсну документацију партија бр.2 
 
Питање 1 
Ставка 15, канта ( поларис) а 90 лит пластична са поклопцем- која боја поклопца се тражи 
за тражени артикал? 
Питање 2 
 
Ставка 18, Колица од хрома са две пластичне канте од по 25 лит- да ли се за иста колица 
тражи да имају на себи и пресу за цеђење моповаи да ли се тражи да цела колица буду 
хромирана или само ручка, да ли ручка да буде позиционирана тако да може да се 
пребацује са једне на другу страну колица без расклапања? 
 
Поштовани, 
 
 
У складу са чланом 63 став 3 дају се  
 
Одговори  везани за припремање понуде за партију 1 
 



Одговор 1 
 
 
За ставку 13 конкурсном документацијом је прецизирано средство у количини од 500 ком  
при чему јединица мере ком подразумева литар, а како је описано у колони 2 у оквиру 
спецификације за ставку 13.Могуће је понудити паковање од 5 литара ,али се приликом 
израде понуде мора изразити појединачна цена без Пдв-а по литру. 
Средство треба да буде регистровано као биоцид, јер у себи садржи дезенфицијенс и 
уписано у Привремену листу биоцидних производа . 
У складу са горе наведеним биће измењена конкурсна документација за ЈН 23-2015 
сагласно члану 63  став 1 и 5 Закона о јавним набавкама. 
 
Одговор 2 
 
За ставку 15 конкурсном документацијом је прецизирано средство у количини од 2 ком 
при чему јединица мере ком подразумева канту од 10 литара , а како је описано у колони 2 
у оквиру спецификације за ставку 15. Могуће је понудити одговарајуће средство по намени 
и саставу у паковању од 5 литара ,али се приликом израде понуде мора изразити 
појединачна цена без Пдв-а по задатој  јединици мере а то је  10 литара. 
 
Одговор 3 
 
За ставку 16 конкурсном документацијом је прецизирано средство у количини од 2 ком 
при чему јединица мере ком подразумева канту од 10 литара , а како је описано у колони 2 
у оквиру спецификације за ставку 16. Могуће је понудити одговарајуће средство по намени 
и саставу у паковању од 5 литара ,али се приликом израде понуде мора изразити 
појединачна цена без Пдв-а по задатој  јединици мере а то је  10 литара. 
 
Одговори  везани за припремање понуде за партију 2 
 
Одговор 1 
 
За ставку 15 тражи се бела боја поклопца. 
 
Одговор 2 
 
Ставка 18 – Колица од хрома са две пластичне канте од по 25 лит, траже се колица која 
имају на себи пресу за цеђење мопова, цела колица нису хромирана већ само ручка , а 
ручка је позиционирана тако да може да се пребацује са једне на другу страну колица без 
расклапања. 
 
Овај документ Питања и одговори  представља саставни део конкурсне документације 
 
Комисија  ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на 
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за  ЈН 23-2015- Материјал за 
одржавање хигијене  обликован по партијама  
 
 
                                                                            Комисија за  јавну набавку ЈН 23-2015 


