
  
 

ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ 46Д/16 
Средства за хигијену 
Број: 15124 
Дана: 03.10.2016. године 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на питање потенцијалном понуђачу  
           
   Наручилац је дана 30.07.2016. године на имејл адресу примио Захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку „Средства за хигијену“, редни број 
набавке ЈНМВ 46Д/16 који је код Наручиоца заведен под бројем 15028. 
 
Питање потенцијалног понуђача: 
 

У изменама Конкурсне документације за ЈН Средства за хигијену, од 
28.09.2016., избрисан је захтев наручиоца да понуђачи доставе Решење о 
упису у регистар биоцида за ставке под редним бројевима 5. и 6. С обзиром да 
су у питању средства за дезинфекцију која по закону морају бити уписана у 
регистар биоцида, и само уколико имају решење могу бити пласирана на 
тржишту, молимо Вас да овај захтев вратите као услов за доказивање 
квалитета производа. 
 
Молимо Вас да нам појасните следеће ставке : 
 
Стр. 27. Рибаћа четка - од каквог материјала је четка и за шта се тачно 
користи, с обзиром да се тражи издржљивост на температуре 121 C, и са којим 
хемикалијама долази у контакт? 
 
Стр. 52. Крпа у ролни са диспанзером  - наведено је да крпа треба да има 
перфорацију, молимо Вас да нам појасните од ког састава је крпа, да ли је у 
питању папир, филс или неки текстил. Да ли је наведена висина крпе 16 cm у 
ствари ширина 3, и на шта се односи димензија пречника (пречник мин. 18 
cm)? 
 
Одговор Наручиоца:  
 
1. Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача у вези са 
решењем о упису и регистар биоцида за артикал са позиције 5. у  Техничкој 
спецификацији и извршиће измену Конкурсне докуменатације.  
Наручилац врши измену описа артикла са позиције 6.  
 
2. Наручилац ће извршити измену описа рибаће четке.  

 
3. Захтевана крпа у ролни са диспанзером је од 100% вискозе. У погледу 
димензија Наручилац остаје при свом за 
 
Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације и у складу са чл. 63. 
став 5. ЗЈН продужиће рок за достављање понуда.  



  
 

Одговор потенцијалном понуђачу, Измењена Конкурсна документација и 
Обавештење о продужењу рока Наручилац ће истовремено објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
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