
  
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
личну хигијену  за јавну набавку 

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

Ваше 1.питање: 
„ Sapun za lice za umivanje 120 gr Ten san ili ekv. Od distributera smo saznali da se Ten San ne proizvodi 
više u pakovanju od 120 gr nego od 90 gr. I ako ga ima na tržištu u toj količini ne može da se pronađe. Da li je 
dozvoljeno ponuditi sapun u manjoj gramaži od 90 g?
 

Одговор: 
Испитивањем тржишта приликом сачињавања техничке спецификције утврђено је 

да на тржишту у малопродајним и велепродајним објектима  постоји производ тражен у 
техничкој спецификацији под редним бројем 1 у табелама у одељцима: 
документације за ПАРТИЈУ 1.2.

Наиме наручилац остаје при истој грамажи која је тражена у конкурсној 
документацији. “ Сапун за лице, за умивање,
натријум кокоат, ланолин, парфем. ЕКВ. „
НАПОМЕНА: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА  КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
НАРУЧИЛАЦ  ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ.   

        

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
: Појашњење Конкурсне документације за партију 1.
авну набавку добара:  Производи за чишћење ЈНМВ 03/2018

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 одговоре 

Sapun za lice za umivanje 120 gr Ten san ili ekv. Od distributera smo saznali da se Ten San ne proizvodi 
više u pakovanju od 120 gr nego od 90 gr. I ako ga ima na tržištu u toj količini ne može da se pronađe. Da li je 

gramaži od 90 g? “ 

Испитивањем тржишта приликом сачињавања техничке спецификције утврђено је 
да на тржишту у малопродајним и велепродајним објектима  постоји производ тражен у 
техничкој спецификацији под редним бројем 1 у табелама у одељцима: 3, 20 и 21 конкурне 
документације за ПАРТИЈУ 1.2. 

Наиме наручилац остаје при истој грамажи која је тражена у конкурсној 
Сапун за лице, за умивање, 120 гр, садржи натријум таловат, глицерин, 

натријум кокоат, ланолин, парфем. ЕКВ. „ТЕН САН“. 
НАПОМЕНА: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА  КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
НАРУЧИЛАЦ  ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  

 

за партију 1.2. Средства за 
роизводи за чишћење ЈНМВ 03/2018 

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

, достављамо Вам одговоре 

Sapun za lice za umivanje 120 gr Ten san ili ekv. Od distributera smo saznali da se Ten San ne proizvodi 
više u pakovanju od 120 gr nego od 90 gr. I ako ga ima na tržištu u toj količini ne može da se pronađe. Da li je 

Испитивањем тржишта приликом сачињавања техничке спецификције утврђено је 
да на тржишту у малопродајним и велепродајним објектима  постоји производ тражен у 

20 и 21 конкурне 

Наиме наручилац остаје при истој грамажи која је тражена у конкурсној 
0 гр, садржи натријум таловат, глицерин, 

НАПОМЕНА: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА  КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
НАРУЧИЛАЦ  ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  


