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Број: 3163 

Датум: 11.04.2017. 

 

Одговор на питање понуђача 

 

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 11, „Материјал за одржавање 

хигијене“ 

 

За јавну набавку добара Д 11, „Материјал за одржавање хигијене“, дана 08.04.2017. године на адресу 

наручиоца су приспела следећа питања: 

 

Питање 1: Питање се односи на Партију бр.3, ставку бр. 9, за који апарат, у ком паковању се поменута ставка       

односи, као и да ли је у паковању са апаратом или само уложак или класичан освеживач у паковању од 

300мл без апарата ? 

Одговор: За ставку бр.9 “Мирис за тоалет Глејд микрос“ потребан је смао уложак од 250мл за апарат AIR 

Wick или  одговарајући. Назив артикла биће промењен кроз Измене и допуне конкурсне документације. 

Питање 2: Питање се односи на Партију 3 ставку бр. 10, да ли инсистирате на освеживачу за WC шољу Bref и  

да ли може и одговарајући као и да ли је у куглицама или гелу? 

Одговор: За ставку бр. 10 „Мирис за тоалет Бреф“  потребан је освеживач за WC шољу у гелу – актив база. 

Назив артикла биће промењен кроз Измене и допуне конкурсне документације. 

Питање 3: Питање се односи на Партију бр.4, ставка бр.2 „Кесе за усисивач“ , које кесе су потребене јер 

постоје облика као буренце такође постоји и мали кућни усисивач? 

Одговор: За ставку број 2  „Кесе за усисивач“, потребна је платнена кеса за мали кућни усисивач Fisher 2600W.  

Питање 4: Питање се односи за Партију бр.4, ставку бр.9, да ли „потрвиш“ је потребан са штапом или без? 

Одговор: За ставку бр. 9 „Портвиш“, потребан је пластични са штапом. Ставка ће променити редни број што 

ће бити промењено кроз Измене и допуне конкурсне документације, због техничке грешке. 

Питање 5: Питање се односи на Партију бр.4, ставка 12, да ли „Џогер“ је потребан са стопом и штапом или 

нешто друго?  

Одговор: За ставку бр.12 „Џогер“ потребан је брисач пода са стопом и штапом у комплету, ПВЦ, 

микрофибер. 

Питање 6: Питање се односи на Партију бр.4 за ставке бр.1 и бр.3  и Партију бр. 5, за ставке бр.16 и бр.17, 

поменуте ставке се јављају о обе Партије, да ли је грешка? 

Одговор:  За поменуте партије и ставке „Трулекс“ и „Вакум гума“ техничком грешком поменуте ставке се 

налазе у обе партије. Биће промењене кроз Имене и допуне конкурсне документације. 

 

           С поштовањем,  

 Одсек за јавне набавке и план 

 


