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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
Дана: 26.1.2018. године 

Број: 02-113/4 

 

ПИТАЊА, СУГЕСТИЈЕ, ОДГОВОРИ 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА, СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И 

ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА,  

ЈН 9/2018 
 

У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015), објављујемо запримљену сугестију и питања у вези предметне јавне набавке 

 

 

 

У додатним условума за ставку 28. тражите да средство за дезинфекцију руку буде 

намењено за одређене држаче од 400мл, и наглашавате потенцијалним понуђачима да 

могу доћи да погледају држаче у вашим просторијама, док у ставци 28. изражавате 

потребу да те исте држаче купите. Учествујући на тендерима дошли смо до закључка да 

уколико се ради о куповини неке врсте течног сапуна или дезинфекције а које се 

испоручује у одређеним паковањима, односно у херметички затвореним паковањима 

Наручиоци имају захтев за испоручилац да на коришћење одређени број апарата до истека 

трајања уговора. У вашем случају ви то исто правило кршите тако што плаћате нешто што 

поједини наручиоци добијају гратис. У овом случају позивамо се на ЈН В-49/2017 

Материјал за одржавање хигијене Установа Универзитска Дечија Клиника Тиршова. 

Стога предлажемо да понуђачима дате услов да приликом испоруке траженог добра 

дужни су да дају на коришћење апарате који одговарају испорученом добру и да наведете 

потребан број апарата 

 

Поред тога желимо да вам скренемо пажњу да ограничавате конкуренцију паковањем и 

поступате супротно члану 10 закона о ЈН ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) Стога замољавамо да дате могућност проближно одступање од задате техничке 

карактеристике коришћењењем префикса проближно 400мл или цца400мл 

 

Став 58. обзиром да смо контактирали увозника средстава Премиере Продуцт фирму 

Мастер Цлеан добили смо информацију да су паковања средства за уклањање жвака 

промењана са 500мл на 100мл и испоручују се у хермтичкој туби, те вас молимо да 

промените спецификацију у ставу 58. 
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ОДГОВОР НАРУЧИОЦА 

 

 

1. Држачи за које тражимо средство за дезинфекцију су инсталирани у објекту Факултета. 

Постављање другог типа држача захтева бушење нових рупа за типле, што хоћемо да 

избегнемо из естетских и безбедносних разлога. Нове држаче набављамо у случају 

оштећења постојећих или услед квара пумпе која је саставни део тог држача, наравно, вас 

не спречавамо да поклоните држаче.  

2. Приближно 400мл је у реду уколико то омогућава правилно функционисање држача 

који је монтиран у објекту Факултета. 

3. Став 58. Паковање је у херметичкој туби цца 100мл. 

 

 

 

 

 

       За Филозофски факултет 

 

       Светозар Симић, дипл. инг., ср 

       Вања Фекић, ср 


