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Свим заинтересованим лицима – потенцијалним понуђачима

ПОЈАШЊЕЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
– МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ОБЛИКОВАНО ПО ПАРТИЈАМА –
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈН БР. 1.1.9/2017.
На захтев потенцијалног понуђача упућеног мејлом дана 12.10.2017. године, даје се
појашњење које се односи на јавну набавку добара – Материјала за одржавање хигијене,
ЈН бр. 1.1.9/2017.
1. На постављено питање које се односи на партију бр. 1, ставка 2, конкурсном
документацијом наведене су димензије сунђера за прање посуђа, 13 x 10 цм,
дебљине 4 цм.
- С обиром да у конкурсној документацији није наведено да су то
минималне димензије, друге диманзије нису прихватљиве.
2. На постављено питање за парију бр. 1. ставка 15, наведено је ''освеживач за wc
шоље, јединица мере комад.
- С обзиром да нису наведене друге карактеристике, потребно је
придржавати се наведеног, као и јединице мере, што значи ''комад''.
3. На постављено питање за партију бр. 2 ставка 1, - сложени двослојни убруси за
дозере димензије 23,5 x 23 цм;
- Наручилац остаје код тражених димензија.
4. На постављено питање за партију 2 ставка 2, наручилац се изјашњава да је пречник
ролне 75 мм, што јасно пише у конкурсној документацији.
5. На постављено питање за партију 2 ставка 3, наручилац остаје код утврђеног назива
– једнократни прекривачи за wc даске, без потребе даљег прецизирања.
Појашњење конкурсне документације Наручилац дана 13.10.2017. године објављује на
Порталу јавних набавки и својој интернет станици.
Наручилац не продужава рок за подношење понуда с обзиром да није дошло до измене
и допуне конкурсне документације.
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