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ОДГОВОР И ОБАВЕШТЕЊЕ  
на питања и примедбе везане за поступак 

јавне набавке мале вредности добара- материјал за одржавање хигијене 
број 04 бр 1.1.2/16 

 

 

Дана 12, 13. и 14. септембра 20016. године, примљена су питања потецијалног понуђача 
следећег садржаја: 

 
1. Ставка 10. да ли је у питању дезедоранс од 150мил 
2. Ставка 17. дефинисати димензије магичне крпе. 
3. Ставка 50. дефинисати запремину дезедоранса 
4. Да ли је неопходно доносити узорке за ставке које нудимо а нису еквивалент, јер тиме 

бисмо смањили трошкове припреме понуда? 
5. Да ли је довољна сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде? 
6. Не постоји паковање Bref-a од 60 мил. Он је има 2 године избачен из производње. Сада 

се исти производи у паковању од 50 мил – ставка бр. 5. 
7. Ставка 43-46 да ли су канте за смеће педалке? 
8. Ставка 47. да ли су у питању крпе 50 х 70 цм? 
9. Ставка 23. и 26. Ajax се више не производи од 750 мил, већ искључиво од 600 мил. Ако га 

има то су старе залихе са сумњивим роком трајања. 
10. Ставка 7. да ли је могуће понудити освеживач од 19 мил? 
11. Ставка 9. да ли је могуће понудити крему Nivea од 400 мил? 
12. Ставка 13. MR Muscolo се производи у амбалажи од 1 лит, а не 750 мил. 
13. Поглавље 8.19. Достављање узорака – да ли треба да се доставе сви наведени 

документи декларација, спецификација, сд листа, анализа или било који од наведених? 
14. Ставка бр. 29. Да ли може да се да као алтернатива телескоп 1,1 – 1,9м, с обзиром да је 

разлика у цени минимална? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
У вези са примедбом/приговором који се односи на поступак јавне набавкемале вредности 

бр. ЈНMВ 1.1.2/16, а који сте Универзитету у Београду упутилиелектронским путем, у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),дајемо 
следећи: 

 

 
Одговор и обавештење: 

 
Одговор на питање бр. 4: Понуђачи су у обавези да доставе узорке у свему у складу са 

поглављем 8.19. Конкурсне документације. Уколико за ставке наведене у ставу 1. и 2. нуде 
одговарајућа добрау обавези су да за те ставке доставе узорке, док су сви понуђачи у обавези да 
доставе узорке наведене у ставу 4. овог поглавља. 

Одговор на питање бр. 5: Неће се прихватити понуда понуђача који уз понуду 
доставесопствену меницу као гаранцију за озбиљност понуде.Понуђачи су у обавези да уз понуду 
доставе oригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције, у складу са 
поглављем 8.11. тачка 1. 

Одговор на питање бр. 11: Није прихватљиво. Наручилац остаје при наводима из Техничке 
спецификације и Обрасца понуде. 

Одговор на питање бр. 13: Понуђачи су у обавези да доставе сву наведену 
документацијунаведену у Поглављу 8.19. Конкурсне документације. 

Одговор на питање бр. 14: Није прихватљиво. Наручилац остаје при наводима из Техничке 
спецификације и Обрасца понуде. 

 

Уједно обавештавамо, да je у предметној набавци, у складу са постављеним питањима под 
редним бројевима: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10и 12. извршена измена конкурсне документације у 
Поглављу 3. Техничка спецификација и у Поглављу 6.1. Образац понуде за ставке 5, 7, 10, 13, 17, 
23, 26, 43, 44, 45, 46, 47и 50. 

У складу са напред наведеним, саставни део овог одговора и обавештења чине: 

- Измењенa техничка спецификација(Поглавље 3.)и  

- ИзмењениОбразац понуде(Поглавље6.1). 

Понуда понуђача која није у складу са извршеним изменама конкурсне документације, биће 
одбијена као неприхватљива. 

Имајући у виду да је извршена измена конкурсне документације, продужава се рок за 
достављање понуда-23. септембар 2016. године, до 12.00 часова, а отварање понуда одржаће се 
након истека рока за подношење понуда, односно 23. септембра 2016, у 12.30 часова. 

 

 

У Београду, 15.9.2016. 

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                                                                                     Др Радомир Јоковић 

 

 


