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Предмет: Одговор на питање у отвореном поступку, са закључењем оквирног споразума за 
јавну набавку добара: Хемијска средства за чишћење и материјал за одржавање хигијене, 

 ЈН број 5/20 
 

 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“), достављамо Вам одговор на питање у отвореном поступку, са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку добара: Хемијска средства за чишћење и материјал за 
одржавање хигијене, ЈН број 5/20. 
 
 
ПИТАЊЕ : Молимо да појасните у чему је разлика између средства под редним бојем 49 и 50?  
 
Након објављивања нове важеће конкурсне документације на Порталу јавних набавки дана 
21.07.2020. године ставили сте ставке 49 и 50 као засебне ставке. Разумемо да је у основи средство на 
бази бензалконијум хлорида и код једне и код друге ставке само што су произвођачи различито 
декларисали њихове намене па сте их Ви одвојили као засебне ставке. Указујемо наручиоцу да су сва 
три средства – „Асепсол“ и „Антисепсол“ и „“Кодсепсол“ средства за дезинфекцију површина, 
предмета и подова чија се дезинфекција заснива на бази 1% бензалконијум хлорида, при чему се 
„Кодсепсол“ ни по чему битно не разликује од претходна два. Ви сте га у конкурсној документацији 
одвојили као посебну ставку и на тај начин опет начинили повреду Закона о јавним набавкама – 
фаворизујући једног произвођача. Важна је суштина а не форма, тако да су ова три средства 
суштински иста, а Ви сте их само формално начинили различитим. Подсећамо Вас још једном на 
једно од начела јавних набавки – обезбеђивање што веће конкуренције, што Ви оваквим 
дефинисањем у техничкој спецификацији дефитивино нисте обезбедили.  
 
ОДГОВОР: На позицијама 49 и 50 траже се два потпуно различита производа. На позицији 49 
тражи се производ „Kodsepsol“ или одговарајући, који представља производ који садржи 5% 
бензалконијум хлорида и који се не може користити за дезинфекцију руку већ површина и предмета, 
док се на позицији 50 како је и наведено у опису тражи средство за дезинфекцију руку и то на бази 
1% бензалконијум хлорида.  
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ               
 


