
           Захтев за додатним појашњењима у складу са чланом 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15) у вези са 
припремањем понуде за ЈН материјала за одржавање хигијене број 03/18, упућен 
дана 12.09.2018.године електронском поштом, од стране потенцијалног понуђача:  
 
Питање: 
 

1. „Као заинтересовано лице за учешће у Јавној набавци " Материјал за одржавање 
хигијене", поступак Јавне набавке мале вредности број 03/18. 
у Обрасцу број 6.6 Спецификација добара, под редним бројем 10.сте навели :" 
Средство дезифицијенс за купатила/тоалете без хлора, који уклања бактерије и 
алергене, 650 мл Саво дезинфецтант баие или одговаралуће". 
На тржишту већина произвођача дезифицијенаса ( ВИБА ПУР, ВИР, САВО и други) имају 
паковање од 500мл. 
Захтев да паковање буде 650 мл елиминише конкуренцију, па сматрамо да би требали 
да замените милилитражу 650 мл за 500 мл. 
 
У Обрасцу број 6.6.Спецификација добара, под редним бројем 16. сте навели: Течни 
детерџент за прање посуђа (активан и у хладној води),800 мл Фаиру или одговарајуће.  
На тржишту Фаиру се најчешће продаје у паковању од :1,35 лит, 900 мл, 450 мл, а 
најређе у амбалажи од 800 мл. 
Па Вас молимо да поред милилитраже од 800 мл, допустите и понуду од 900 мл.“ 

 

 
Одговор:  
 
1. Чланом 61. Став 4. Тачка 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/15 и 68/15) прописано је да Наручилац у конкурсној документацији сходно 
врсти поступка и природи предмета јавне набавке одређује врсту, техничке 
карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, 
место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. ;  
Сходно наведеном,  Наручилац је конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, у Обрасцу 6.6. Спецификација добара навео техничке карактеристике 
(спецификације), квалитет, количину, јединичне мере, тежину и опис добара која су 
предмет јавне набавке односно његових потреба. Према сазнањима Наручиоца, на 
домаћем тржишту постоји велики број дистрибутера/велепродаја који наведени 
артикал из Спецификације добара под бројем 10. (Sredstvo dezinficijens za 
kupatla/toalete bez hlora, koji uklanja bakterije I alergene, 650ml, Savo dezinfectant baie ili 
odgovarajuće; Sastav: „aktivna supstanca-dezinficijens: salicilna kiselina0,17g/100g 
proizvoda, < 5%  nejonski surfaktanti, miris, …”) имају у својој понуди у траженој 
тежини/милилитражи.  
Артикал из Спецификације добара под бројем 16. (Tečni deterdžent za pranje posuđa 
(aktivan I u hladnoj vodi) 800ml, Fairy ili odgovarajuće; Sastav: „5-15% anjonski surfaktanti,  
< 5%  nejonski surfaktanati, methylisothiazolinone, fenoksietanol, miris, citronelool, 
limonene…”) је предвиђен у наведеној милилитражи, јер Наручиоц има сазнања да је 
произвођач Fairy-ја избацио из производње паковање од 900ml, које замењује 
паковањем од 800ml. Како се Уговор о јавној набавци закључује на период од годину 
дана, Понуђачи ће бити у могућности да током сукцесивних испорука испоруче 
паковања Fairy-ја од 800ml. Понуде које садрже артикле различите 
тежине/милилитраже у односу на тражену Конкурсном документацијом није могуће 
упоредити са другим понудама, сходно Члану 106. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15).       


