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                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

 у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара - средства за одржавање 
хигијене,  обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 5, и то за  

 
ПАРТИЈУ 1 - средства за хигијену 

ЈНОП 04/2014 
 

 Путем maila Наручилац је дана 20.02.2014. године примио захтев од 
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне 
документације за јавну набавку добара - средства за одржавање хигијене,  обликоване у 
више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 5, и то за ПАРТИЈУ 1 - средства за 
хигијену, у оквиру којег су затражена следећа додатна појашњења: 

1. Поштовани, овим путем желимо да поставимо питање у вез конкурсне 
документације за јавну набавку добара -средства за одржавање хигијене по 
партији 1. Односи се на спецификацију производа у траженој документацији и то 
за блистер папирног убруса у листићима, схватамо димензију 22,7х21 цм, 
двослојни, 100% целулоза, 200 листића и то је све у реду. Молимо појашњење у 
вези грамаже производа, а то је да тражите да је један блистер тежак 450-500 
грама. Једноставно као произвођач и увозник сировина управо за такав производ 
тврдим да не постоји у Србији таква грамажа папира.Као и то да до сада нисте 
користили такав производ, а уколико јесте молимо Вас да добијемо узорак. Молим 
Вас да још једном ревидирате део око грамаже производа папирног убруса у 
блистеру и пошаљете објашњење одакле произилази таква спецификација. 
 

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 
набавку сачинила је 21.02.2014. године следеће додатно појашњење: 

1. На основу захтева за  додатно појашњење Комисија за јавну набавку је сачинила 
Измене и допуне бр. 1 конкурсне документације за јавну набавку добара - средства 
за одржавање хигијене,  обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) 
од 1 до 5, и то за Партију 1 - средства за хигијену, а којима је измењена Техничка 
спецификација у делу који се односи на добра под редним бројем 1. у табели у 
тачки 1, дела III конкурсне документације „Папирни убруси у листићима“ и то тако 
што се део  који се односи на захтеване карактеристике мења и гласи „димензијe 
22,7х21цм, двослојни,  100% целулоза, паковање 250 листића у блистеру, тежина 
једног блистера од 450 до 500 гр“. 
 
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се 

доставља свим заинтересованим лицима и истовремено се обављује на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца - www.uprava.vojvodina.gov.rs 
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