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08/3 бр. 404-2-4/20-11 
14.04.2020. године 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке Материјала за 
одржавање хигијене за потребе РФЗО, ЈН број 404-22-101/20-4. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), заинтересована лица у поступку предметне јавне набавке, обратила су се дана 
13.04.2020. и 14.04.2020. Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем 
Конкурсне документације. Захтеви заведени код Наручиоца под бројем 404-2-4/20-8, дана 
13.04.2020. и 404-2-4/20-10. 
 
Питање број 1: 
Питање за партију 4 
За ставку 2 паковање које се производи је 12/l и 25/l. 
За ставку 3 не може да буде висококонцентровано средство са воском за безконтактно прање, 
може да буде концентровано средство са воском или концентровано средство за безконтактно 
прање. 
Молим вас да се изјасните шта да нудимо. 
 
Одговор Наручиоца: 
Уколико се ваше питање односи на Партију 2: Хемијска средства за аутомобиле: 
 
Наручилац мења Техничку спецификацију за Партију 2 - Хемијска средства за 
аутомобиле: 
 
Наручилац мења Ставку 2, тако да сада гласи: 

Р.Б. Назив 
Јед. 
мере 

Кол. 

2 
Teчност за безконтактно прање кола MA-FRA или одговарајућег квалитета - 
високо концентровано средство са воском за безконтактно прање, паковање 1 5 l 

лит 
ком 

90 
18 

 
Тражено висококонцентровано средство са воском за безконтактно прање кола производе 
многи произвођачи (Spider, Turtle Wax, Sipom, и др.) 
 
Величина паковања одређена је у складу са потребама Наручиоца. Тражено средство 
производи се и у паковању од 5 l. 
 
 
Наручилац мења Ставку 3, тако да сада гласи: 

Р.Б. Назив 
Јед. 
мере 

Кол. 

3 
Teчност за безконтактно прање кола MA-FRA или одговарајућег квалитета - 
високо концентровано средство са воском за безконтактно прање, концентрат 25 l 

ком 
75 

3 

 
Понуђена добра су одговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН уколико испуњавају 
све захтеве из Техничке спецификације (како је наведено у Техничкој спецификацији, на страни 
8/43, под насловом Општи захтеви), што подразумева: 
1) бренд наведеног произвођача/комерцијални назив који је наведен у Конкурсној 
документацији и 
2) одговарајући производ у смислу члана 72. став 4. ЗЈН, односно производ дефинисаног 
квалитета (бренд произвођача/комерцијалног назива који није наведен у Конкурсној 
документацији, а истих је техничких карактеристика, квалитета. 
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Тражено висококонцентровано средство са воском за безконтактно прање кола производе 
многи произвођачи (Spider, Turtle Wax, Sipom, и др.) 
 
Величина паковања одређена је у складу са потребама Наручиоца. Тражено средство 
наведеног произвођача, као и одговарајуће средсво других произвођача, производи се и у 
паковању од 25 l. 
 
Питање број 2: 
У техничкој спецификацији за Партију 2 – Хемијска средства за аутомобиле редни број 3 
(концентрат 25 lit.) пише 75 комада, а у Обрасцу бр.3.1 – Понуда са структуром цене за редни 
број 3 пише 75 литара (односно 3 канте од 25 lit.). Да ли је јединица мере комад или литар. 
 
Одговор Наручиоца: 
Одговор на ово питање садржан је у одговору на претходно питање 
 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
На основу наведених одговора Наручилац ће извршити допуну/измену Конкурсне 
документације и објавити пречишћени текст Конкурсне документације (Образац понуде и 
Дистрибутивну листу) ком ће видно обележити допуне/измене.  
 
Наручилац ће на основу наведених одговора извршити измену Конкурсне документације, 
објавити измењену Конкурсну документацију (пречишћени текст) у којој ће видно 
обележити измене и продужити рок за подношење понуда, о чему ће објавити 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 
Рок за подношење понуда је промењен: 21.04.2020. до 10.00. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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