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Предмет: Појашњења са најавом измене конкурсне документације и новим роком за достављање 

понуда 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 питања понуђача на конкурсну документацију у отвореном поступку 
са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Хемијска средства за чишћење и 
материјал за одржавање хигијене, ЈН број 5/20 
 
ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:  
 
Молим да нам појасните тражене сертификате за редни број 48 из спецификклације конкурсне 
документације јавне набавке 5/20 хемијска средства за чишћење и матријал за одржавање хигијене, и 
то тражени сертификати ЕN 1275,  ЕN 1650, ЕN 133624 или одговарајући. У ком смислу захтевате 
баш те стандарде да ли с њима наводите одређен производ и који су то одговарајући стандарди 
наспрам наведених.  
 
Паковање спреј боца, да ли је боца под притиском или је ПЕТ боца са прскалицом.  
 
Редни број 3 Средство за бељење веша прашкасто, навели сте робну марку АСЕ које није прашкасто 
средство, да ли исто може да се понуди.  
 
Редни бројеви 7 и 8 средства средства за машинско прање и испирање посуђа, наведене су по три 
робне марке и наведено или одговарајуиће. Пошто се ради о машинама за прење судова познато је 
да оне у зависности од произвођача не користе исте хемикалије па је нејасно које су то одговарајуће 
пошто наведене робне марке имају различите хемијске саставе и концентарције.  
 
Под редним бројем 16 Средство за чишћење купатила, да ли се мисли на чишћење керамике у 
купатилу или на чишћење металних делова у купатилу.  
 
Под редним бројем 26 Kремасти течни сапун са додатком глицерина и аргановог уља, да ли 
одговарајући сапун мора да има арганово уље.  
 
Под редним бројем 37 Универзални спреј против инсеката 300мл, да ли понуђени производ мора да 
има тачно 300мл.  
 
Под редним бројем 44 Средство за дезинфекцију руку Дезихенд, Асепсол или одговарајуће, у ком 
смислу одговарајуће кад сте навели два производа различитих састава и деловања.  
 
Под редним бројем 47 Средство за дезинфекцију просторија, пошто није наведено или одговарајуће, 
да ли се може понудити средство које има други састав а исту концентрацију 1:50. Под редним 



бројем 46 захтева се да произвођач послује у складу са GMP - ISO 22716 или одговарајући, молим да 
нам појасните који је то стандар одговарајући траженом. Наведени стандар је везан за козметику, па 
нас занима да ли само произвођачи који поседују наведени стандард су одговарајући. 
 
Поводом захтева за GMP - ISO 22716 за ставку 46 – течни антибактеријски сапун, обавештавамо 
наручиоца да овај стандард пре свега уопште није обавеза за Србију, нити је рађен за подручје РС, па 
по томе не може никако бити обавезан услов за понуђаче из Србије. GMP  или ISO 22716 је 
сертификат добре произвођачке праксе за произвођаче козметичких средства који извозе производе 
на тржишту Европске уније, САД и земље Азије. Молим да појасните зашто је управо овај стандард 
неопходан за Вашу конкретну ЈН и зашто без њега није могућа реализација конкретног уговора о 
јавној набавци? Да ли то значи да произвођачи у Србији (који немају овај стандард) не контролишу 
своју производњу и не могу да произведу квалитетнији течни сапун? Да ли се овде желело постићи 
да се добије квалитетан производ или фаворизација одређеног произвођача а самим тим и 
понуђача? Указујемо наручиоцу да понуду са траженом документацијом за производе може добити 
само одређени понуђач, а то и сами знате код претходно спроведених јавних набавки средстава за 
одржавање хигијене, тако да треба избрисати захтев из конкурсне документације да се овај 
сертификат обавезно доставља уз понуду.  
 
Ставка 48 Средство за брзу дезинфекцију радних површина, предмета, опреме, возила – тражите 
мишљења акредитованих лабораторија према стандардима и нормама EN 1275, EN 1650 или EN 
13624, тачније ефикасност дезинфекционог средства, с тим у вези зашто тражите испитивања управо 
овог средства будући да у техничкој спецификацији имате потребе и за другим дезинфекционим 
средствима? Да ли је довољно уместо испитивања решење о упису у листу биоцидних средстава? 
(пошто производ не би могао ни бити уписан у регистар биоцида, а самим тим и пуштен у промет а 
да нису претходно извршена сва бактериолошка испитивања и његове микробиолошке ефикасности 
на микроорганизме). Сматрамо да треба избрисати захтев из конкурсне документације да се овакве 
врсте испитивања обавезно достављају уз понуду. Да ли је комисија за јавну набавку претходно 
извршила детаљну анализу тржишта и да ли је приликом дефинисања овако описаног састава у 
техничкој спецификацији у свему водила рачуна да мора постојати више производа – различитих 
произвођача, а који могу испунити све тражене захтеве техничке спецификације или је само 
преписан састав са производа од стране једног произвођача? Такође, на наведени начин се крши 
одредба чл. 10. Закона о јавним набавкама, јер уместо да конкуренција буде што већа, она се на 
наведени начин ограничава.  
            
 
Узимајући у обзир садржину достављених питања и примедби потенцијалних понуђача, 
наручилац овом приликом најављује да ће извршити измену конкурсне докуметације у 
предметном поступку јавне набавке како би омогућио што већу конкуренцију и једнак 
положај заинтересованих понуђача у складу са Законом о јваним набавкама. Такође, 
наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама.     
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
            


