
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 1 од 2  

 

 Број: 5.2- 3354 

Дана: 10.02.2020. 

 

Предмет: Одговор на питањe -додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о 

јавним набавкама у вези са поступком јавне набавке мале вредности добара - Набавка 

средстава за хигијену бр. 04/20, за који је Позив за подношење понуда објављен на 

Порталу јавних набавки дана 05.02.2020. године. 

 

Дана 07.02.2020.године у 07,18 часова потенцијални понуђач је упутио путем 

електронске поште питања у вези са поступком јавне набавке мале вредности добара - 

Набавка средстава за хигијену бр. 04/20. Наручилац је дана 07.02.2020. године у 08,20 

часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Поштовани, 

 

У складу са чланом 20 закона о ЈН ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

молимо за додатне информације: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Став 2 лосион за прање руку, да ли се тражи течни сапун за руке са саставом који је у 

даљем опису? 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 

Став 3, средство за прање судова Fery, смањена су комерцијална паковања на 0,8л, да ли 

можете да измените КД? 

 

ПИТАЊЕ 3: 

 

Став 13.држаље за пајалицу 2М, да ли сте тражи телескопски штап који се развалачи до 

дужине 2 метра или обичан штап дужине 2 метра. 

 

ПИТАЊЕ 4: 

 

Код става 51 где је састав  Дидецил диметил амонијум хлорид тражи се решење о 

биоциду док код другог става односно 58 где се такође тражи средство на бази ДДАЦ 

само у већем проценту што говори да је ефикаснији и јачи дезифисијенс се не тражи 

решење и ту видимо нелогичност. Ми смо претрагом на интернету нашли да је тражено 

средство произвођача  PREMIERE PRODUCT, под називом SCREEN, стога наше питање 

је да ли је потребно између осталог доставити решење о упису средства у биоцидну листу 

и за став 58? 
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ОДГОВОР 1: 

 

За ставку 2 из Техничке спецификације потребно је доставити лосион или течни сапун 

за прање руку 1 литар. 

 

ОДГОВОР 2: 

 

За ставку 3 из Техничке спецификације Наручилац прихвата сугестију потенцијалног 

Понуђача и у складу са тим извршиће измену Техничке спецификације у Конкурсној 

документацији. 

 

ОДГОВОР 3: 

 

За ставку 13 из Техничке спецификације потребно је доставити тлескопски штап 2м. 

 

ОДГОВОР 4: 

 

За ставку 58 из Техничке спецификације Наручилац прихвата сугестију потенцијалног 

Понуђача и у складу са тим извршиће измену Техничке спецификације у Конкурсној 

документацији. 

 

 

У складу са постављеним питањем Наручилац ће извршити измену у конкурсној 

документацији за ставке 3 и 58. 

 

Измењена конкурсна документација заједно са Измењеним позивом и Обавештењем о 

продужење рока за подношење понуда биће објављена и доступна сваком 

заинтересованом лицу на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 04/20                                 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

                                                                                          


