
 

  
Број: 01-661-1/18 
Дана: 11.06.2018. године 
К У Л А, М.Тита 99 
ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације
општу хигијену и хигијену простора 
ЈНМВ 03/2018 

Поводом Вашег писмено
конкурсне документације за јавну набавку 
примљењеног дана 11.06.2018
на : 

Ваше 1. питање: 
“Sredstvo za svežinu i čistoću wc šolja kuglice 3/1 ekv.bref. U dokumentaciji tražite jed.mera kom. Da li ste 
mislili na 1 kom sa korpicom? U blisteru se nalaze 3 kom sa korpicom u jednom komadu se nalaze 4 kuglice.” 

Одговор: 
За средсво за свежину и чистоћу 

вашем питању треба приказати као један комад у којем су садржана
по четири куглице. 
 Наручилац остаје при траженом артиклу у целости.
 
 Ваше 2. питање: 
„ Abrazivno sredstvo za čišćenje toaleta 500 ml. ekv cif srej.
 
„ Da li ste mislili na tečnost sa pumpicom od 500 ml pošto ne postoji kao abraziv negoje tečnost. Abraziv je vim 
injega ste već kroz dokumentaciju tražili. Da ne bih došli u situaciju da se pon
Vašim potrebama, molimo Vas ispravku konkursne dokumentacije.
   Одговор: 

Код средсва за чишћење тоалета
„абразивно“ . 

        

: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
: Појашњење Конкурсне документације за партију 1.

општу хигијену и хигијену простора за јавну набавку добара:  Производи за чишћење

Поводом Вашег писменог, електронским путем достављеног дописа за појашњење
конкурсне документације за јавну набавку добара:  Производи за чишћење ЈНМВ 03/2018 

11.06.2018. године, у складу са чланом 63, достављамо Вам 

Sredstvo za svežinu i čistoću wc šolja kuglice 3/1 ekv.bref. U dokumentaciji tražite jed.mera kom. Da li ste 
mislili na 1 kom sa korpicom? U blisteru se nalaze 3 kom sa korpicom u jednom komadu se nalaze 4 kuglice.”

редсво за свежину и чистоћу wc шоља  куглице 3/1 екв.бреф које сте навели у 
треба приказати као један комад у којем су садржана три реда корпица са 

Наручилац остаје при траженом артиклу у целости. 

Abrazivno sredstvo za čišćenje toaleta 500 ml. ekv cif srej.“ 
Da li ste mislili na tečnost sa pumpicom od 500 ml pošto ne postoji kao abraziv negoje tečnost. Abraziv je vim 

injega ste već kroz dokumentaciju tražili. Da ne bih došli u situaciju da se ponudi sredsvo koje ne odgovara 
Vašim potrebama, molimo Vas ispravku konkursne dokumentacije.“ 

чишћење тоалета које сте навели у вашем питању

 

за партију 1.1. Средства за 
добара:  Производи за чишћење  

, електронским путем достављеног дописа за појашњење 
оизводи за чишћење ЈНМВ 03/2018 

, достављамо Вам одговоре 

Sredstvo za svežinu i čistoću wc šolja kuglice 3/1 ekv.bref. U dokumentaciji tražite jed.mera kom. Da li ste 
mislili na 1 kom sa korpicom? U blisteru se nalaze 3 kom sa korpicom u jednom komadu se nalaze 4 kuglice.” 

куглице 3/1 екв.бреф које сте навели у 
три реда корпица са 

Da li ste mislili na tečnost sa pumpicom od 500 ml pošto ne postoji kao abraziv negoje tečnost. Abraziv je vim 
udi sredsvo koje ne odgovara 

које сте навели у вашем питању брише се реч 



У конкурсној документацији за партију 1.1. Средства за општу хигијену и хигијену 
простора подаци на коју се односе Ваша питања измењена је. Измена ће бити у првој 
измени и допуни конкурсн документације  и постављене на Порталу јавних набавки. 

Наручилац сматра да ће овим изменама конкурсне документације дати тражене 
информације и појашњења. 
НАПОМЕНА: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА  КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
НАРУЧИЛАЦ  ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ.   
 


