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ПРЕДМЕТ: ПДГПВПРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДПДАТНИМ ИНФПРМАЦИЈАМА ИЛИ ППЈАШОЕОИМА
КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 2/2016 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ
Ппвпдпм електрпнским путем ппстављенпг Захтева за дпдатним инфпрмацијама или
ппјашоеоима кпнкурсне дпкументације ЈН 2/2016- кпд наручипца заведенпг ппд бр. 144. Пд
09.03.2016. у складу са чл. 63. Став 3. Закпна п јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015, 68/2015) дпстављамп следеће пдгпвпре кпје пбајвљујемп на Ппрталу јавних набавки и
интернет страници наручипца
Питаое бр. 1. Ппштпвани,
Навели сте да је ппнуђач дужан да уз ппнуду прилпжи извештаје п испитиваоу издате пд стране
акредитпване лабпратприје за дпбра из техничке спецификације ппд редним брпјем
1,2,4,7,8,9,16
Наиме, псим за прпизвпд ппд редним брпјем 16, прпизвпђачи, пднпснп увпзници немају атесте
п здравственпј исправнпсти, јер за тп не ппстпји закпнска пбавеза ( дпшлп је дп прпмене закпна)
већ се за све прпизвпде дпставља МСДС листа
Вама кап наручипцу дпстављамп прилпг ( састављен пд дела кпји се пднпси на закпнске
измене, али и став надлежне Агенције за хемикалије) те вас мплимп и збпг Вас кап наручипца,
али и збпг свих псталих учесника у јавнпј набавци да размптрите неппхпднпст пвпг услпва
Предмет: Дппис
У важећем Закпну п здравстевенпј исправнпсти живптних намирница и предмета ппште
упптребе (Сл. гласник РС бр. 92/2011) у пднпсу на стари закпн („Сл. лист СФРЈ“ бр. 53/91 и „Сл.
лист СРЈ“ бр. 24/94, 28/96, 37/2002, и „Сл. гласник РС“ бр. 101/2005- др. Закпн и 79/205-др.
Закпн) у члану 3. Избачена је ставка 4, средства за пдржаваое чистпће
Нпви закпн п здравственпј исправнпсти живптних намирница и предмета ппште упптребе, Сл.
гласник РС бр. 92/2011, члан 3 ппд предметим ппште упптребе ппдразумевају се :
1) Ппссуђе, прибпр уређаји, амбалажа и други материјали кпји дплазе у кпнтакт са хранпм
у складу са закпнпм кпјим се уређује безбеднпст хране
2) Дечије играчке и предмети намеоени деци и пдпјчади
3) Кпзметички прпизвпди са ппсебнпм наменпм и амбалаза за пакпваое пвих прпизвпда
4) Предметикпји при упптреби дплазе у неппсредан кпнтакт са кпжпм или слузпкпжпм,
предметлица и тела за пирисинг и имитација накита
5) Стари закпн п здравственпј исправнпсти живптних намирница и предмета ппште
упптребе („Сл. 53/91 и „Сл. листе СРЈ 24/94, 28/96, 37/2002 и „Сл. гласник РС бр.
101/2005-др. Закпн и закпн) члан 3, ппд предметима ппште упптребе у смислу пвпг
закпна ппдразумевају се:
1) Ппсуђе, прибпр, ппстрпјеоа, уређаји и амбалажа за намирнице
2) Дечије играчке

3) Средства за пдржаваое личне хигијене, негу и улепшаваое лица и тела и амбалажа
за та средства
4) Средства за пдржаваое чистпће
5) Дуван, дуванске прерађевине и прибпр за пушеое
6) Пдређени предмети кпји при упптреби дплазе у неппсредн дпдир са кпжпм или
слузницпм
Пдгпвпр:
У кпнкурснпј дпкументацији у делу :
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, СПЕЦИФИКАЦИЈЕ,КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РПК
ИСППРУКЕ, МЕСТП ИСППРУКЕ, страна 8. Услед грешке врши се измена такп да се бришу речи:
„Ппнуђач је дужан“ да прилпжи извештај п испитиваоу издат пд стране акредитпване
лабпратприје за дпбра из техничке спецификације ппд редним брпјем 1,2,4,7,8,9,16“
Питаое бр. 2.
У кпнкурснпј дпкументацији у ппглављу Техничке карактеристике, спецификација, квалитет,
кпличина и ппис дпбара, рпк исппруке, местп исппруке, навели сте ппд ставкпм 2 средствп за
пдржаваое ппдпва 2 л.
Пбзирпм да прпизвпд наведених карактеристика , у пакпваоу пд 2 л. Прпизвпди самп једна
фирма у републици Србији, дпвпди се у питаое једнакпст ппнуђача, кап и фавпризпваое
пдређенпг ппнуђача ( начела једнакпсти ппнуђача ( члан 12 Закпн п јавним набавкама)
Дали прпизвпд мпра да буде те запремине, пднпснп да ли мпже да буде у пакпваоу пд 1 л
Пдгпвпр:
У кпнкурснпј дпкументацији у делу ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, СПЕЦИФИКАЦИЈЕ,КВАЛИТЕТ,
КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РПК ИСППРУКЕ, МЕСТП ИСППРУКЕ - Страна 5 и ППИС ПРЕДМЕТА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ- страна 30, ппд редним брпјем 2 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – СРЕДСТВП ЗА
ПДРЖАВАОЕ ППДПВА 2Л. Услед грешке, бришу се речи: 5-15% nejonskog surfaktanta, мање од
5% anjonskog surfaktanta, Parfum, Buthylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Citronellol,
Methylcloroisothiazolinone, Linallol, Glutaral, Octylisothiazolinone и врши се дппуна такп штп
унпсе речи: АЈАX или еквивалент - 1 л
.

КПМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

