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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 3  

за јавну набавку мале вредности материјала за хигијену 

јавна набавка број 3/20 

 
 

ПИТАЊЕ БР. 1: С обзиром да сте за ставку 4 прихватили сугестију неког другог понуђача и 

изменили средство које тражите - Доместос ми морамо да останемо при нашем другом питању 

везано за ставку 6. Такође у делу технички опис за ставку 6-средство за прање подова 

(керамичких) навели сте Доместос за брисање подова керамичких или одговарајуће. 

Наиме не постоји Доместос за брисање керамичких подова већ је Доместос универзално 

средство за комплетно чишћење санитарија, подова, итд. А како већ Доместос тражите у тачки 

4, молим Вас да у ставки 6 избришете Доместос или одговарујће.  

 

ОДГОВОР БР. 1: Наручилац је размотрио примедбе потенцијалног понуђача за Позицију 6 - 

Средство за прање подова (керамичких) и извршиће измене конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ БР. 2: С обзиром да су ставке 4 и 6 биоцидни производи и треба да имају решење о 

упису у биоциде које се ради на основу здравствене исправности, да ли остајете при томе да 

Вам и за та два средства под ставкама 4 и 6 требају здравствене исправности.  

 

ОДГОВОР БР. 2: Наручилац је размотрио примедбе потенцијалног понуђача за позиције 4 и 6  

и извршиће измене конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ БР. 3: Поштовани, у васем одговору на питање број 2 од 20.05.2020 по документу 

број 24/2020-568 навели сте да је Наруцилац размотрио примедбе потенцијалног понуђача за 

позицију 6-средство за прање подова керамичких и изврсице измене конкурсне документације. 

За ставку 6. у измени конкурсне документације од 20.05. је остало Domestos или одговарајуће. 

Моје питање се односило на то да у ставки 6 избришете Domestos или одговарајуће јер га већ 

тражите у ставки 4. Да ли је случајно грешком остало наведено у тачки 6 Доместос или 

одговарајуће или без обзира на одговор и за ту тачку 6 тразите Domestos или одговарајуће. 

 

ОДГОВОР БР. 1: Наручилац је размотрио примедбе потенцијалног понуђача за Позицију 6 - 

Средство за прање подова (керамичких) и извршиће измене конкурсне документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку 


