
 
Број: 1.1.10-15/5 

Дана: 28.05.2015.године 

 

    На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама  („Службени Гласник  

РС“ број 124/12) Комисија за јавну набавку хемијских средстава за одржавање 

хигијене дала је одговор на питања:  

 

Питање: 

 

Сравка 10-Течност за прозоре са пумпицом 1/1- Молим Вас за детаљмо појашњење 

ставке. Која запремина амбалаже је у питању, јер нам је паковање 1/1 са пумпицом 

непознато? 

 

Ставка 11-Спреј против инсеката 1/1-  Како бисмо испунили захтеве техничке 

спецификације, молим Вас да појсните која је запремина траженог производа. 

 

Ставка 13- Спреј за муве са пумпицом за распршивање 2520мл-Молим Вас за 

детаљно појашњење ставке. Која запремина амбалаже је у питању, јер нам је 

паковање које сте навели непознато? 

 

Ставка 16- Трулеx 3/1, 0,25x0,25м- Да ли је у питању техничка грешка, јер на 

тржишту не постоји трулеx крпе наедених димензија у паковању 3/1? Да ли је цену 

потребро дати за једно паковање од 3 комада трулеx крпе или за један комад крпе? 

 

Ставка 30- Средство за дезинфекцију wc шоља Бреф 1/1- Молим Вас за детаљније 

појашњење ставке. Која је запремина амбалаже је у питању, јер нам је паковање које 

сте навели непознато? 

 

Ставка 32- Цедиљка за канту од 10л ПВЦ- Да ли је потребно понудити цедиљку која 

је одговарајућа за канту која се нуди под редним бројем 40? 

 

 

Одговор: 

 

Сравка 10-Течност за прозоре са пумпицом 1/1 , запремине 750 мл 

 

Ставка 11-Спреј против инсеката 1/1, запремине 400 мл  

 

Ставка 13- Спреј за муве са пумпицом за распршивање 500 мл 
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Ставка 16- Трулеx 3/1, 0,15x0,15 м 

 

Ставка 30- Средство за дезинфекцију wc шоља „Бреф дуо оригинал гел“ 1/1, или 

одговарајуће запремине 60 мл 

 

Ставка 32- Цедиљка за канту од 10л ПВЦ за одговарајућу ставку под редним бројем  

40-канта. 

 

Наручилац ће извршити измене и допуне конкурсне документације у складу са 

роковима Закона о јавним набвкама. 

 

 

                                         -Сајт Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ 

                                         - Портал УЈН         


