
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА СМЕДЕРЕВО 

 

Дана 02.08.2019.гoдине 

Дел. бр. 1180/19 

 

ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊА 

ЈН 1.1.3./19-   Набавка добара –средства и прибор за одржавање личне и опште хигијене 

 

ПИТАЊЕ 1. дел.бр. 1176/19 од 02.08.2019. 

JN MV br.1.1.3/2019. Partija 1.  Sredstva i pribor za odrzavanje higijene 

Stavka 15 .Domestos stavili ste pakovanje od 1L, na trzistu postoji od 0,75L i od 900ml ali koji se 

tesko pronalazi . Pakovanje od 0,75L je zastupljen na trzistu, tako da Vas molim da izmenite u 

konkursnoj dokumentaciji. 

Stavka 25. Fairy staviliste pakovanje od 900ml , na trzistu je 800ml . 

Od 900 ml vise se ne proizvodi.Takodje vas molim da izmenite konkursnu dokumentacijiu. 

 

1.ПОЈАШЊЕЊЕ по ставкама: 

1. 1. за питање 

„Stavka 15 .Domestos stavili ste pakovanje od 1L, na trzistu postoji od 0,75L i od 900ml“ 

појашњење наручиоца: наручилац ће изменити конкурсну документацију и то: на стр. 

6. и на страни 28. конкурсне документације у колони спецификација артикла под 

редним бројем 15. реч „1/1“мења се и гласи „0,750л“, 

1.2. за питање:  

Stavka 25. Fairy staviliste pakovanje od 900ml , na trzistu je 800ml . 

Od 900 ml vise se ne proizvodi  

појашњење наручиоца: наручилац ће изменити конкурсну документацију и то: на стр. 

7. конкурсне документације у колони спецификација артикла под редним бројем 25. 

речи „900 мл“мењају се и гласе: „800мл“ 

ПИТАЊЕ 2.             дел.бр. 1179/19 од 02.08.2019. 

2.1. За питање 

 
појашњење наручиоца је: наручилац ће изменити конкурсну документацију и то: на 

стр. 5. конкурсне документације у колони предмет и у колони спецификација артикла 

под редним бројем 8. речи „са 2 рефила “ мењају се и гласе „са 1 рефилом“, у колони 

количина, реч „120“, мења се и гласи „200“. 

2.2. За питање 



 

„појашњење наручиоца је: наручилац је на ово питање већ одговорио под бројем 

1.2 

Сва наведена Питања и Појашњења представљају саставни и обавезни део Конкурсне 

документације. 

Измене и допуне конкурсне документације ће бити објављене на Порталу јавних набавки. 

 

Комисија за ЈН 1.1.3/19 

Дом за смештај старих лица Смедерево 
 


