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З А Ј Е Ч А Р

ОДГОВОР СА ДОДАТНИМ  ПОЈАШЊЕЊЕМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈНМВ бр. 8М- СРЕДСТВА И ПРИБОР ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

 У партији 1. на позицији редни број 4 тражи се омекшивач са мирисом, а и са додатком benzil 
salicilata.Ова формулација је делом контрадикторна и нејасна да ли је  benzil salicilat једини мирис који 
омекшивач треба да поседује или је само појачивач мириса. Како год, било да се ради о  benzil salicilatу, 
kumarinu или било којој другој мирисној бази на биљној онсови, иако се ради о мирисима са 
хипоалеригијским дејством, само по себи њихово присуство није и гаранција дерматолошке 
нешкодљивости производа, анарочито без навођења количине (масеног удела) мирисне компоненте.

ПИТАЊЕ: Због чега се наручилац везује за тачно одређену мирисну базу, када је основаније и 
сигурније решење захтевати производ који већ поседује дерматолошкоиспитивање.

У ставци 6 није наведена количина HCL, тј. концентрација жељене соне кисалине.
Ставка 8 – детерџент за прање суђа, наглашавамо да се ради о детерџенту који садржи 16-17% 

површинске активне материје. Навођење боје у саставу и компоненте 2,4 – dimetiliciklodžeks – 3- 
enkakatbaldehida није у финкцији прибављања производа који је у складу са објективним потребама 
наручиоца, већ неосновано ограничавају конкуренцију без икакве потребе за њиховим додавањем у опису 
из техничке спецификације.

Ставка 10 – Течни антибактеријски сапун, тражени производ поседује пристојан дезинфекциони 
потенцијал, али и водоник пероксид и персирћентна киселина делују на бази ослобађања активног 
кисеоника. Оваквим дејством, производ врши једнократну дезинфекцију, тј.нема продужени ефекат 
дејства. Наиме након прања руке бивају дезинфиковане, већ први додир контаминира руке изнова, чиме 
дезинфекција битно губи у смислу.Тражена количина hlorheksidin diglukonata од 0,02% је беззначајна да би
обезбедила производу продужено дезинфекционо дејство. Даље, у опису мкробиолошке ефикасности 
наводи се дејство до 2 минута и то на побројане микроорганизме. Проблем је што је уз сваки 
микроорганизам потпуно парадокслано наведен произвођачки слој за сваки испитивани микроорганизам. 
Дакле наручиоцу је потпуно ирелеватно да ли производ делује баш на Staphylococcus aureus ATТC 25923,  
већ му је од значаја доказ да производ делује на наведену бактерију. Навођење серијског броја соја  ATТC 
25923је потпуно излишно и врши непотребно  и неосновано ограничење конкуренције. 

Код ставке ред. бр. 14 наведено је да производ треба да садржи укуне киселине као H#PO$. 
Mолимо да ово исправите, као и захтев за апецифичном тежином. Уколико се мисли на специфичну 
тежину, молимо за појашњење од каквог је значаја за функционалност производа податак о истој и на који 
начин је баш дефинисана специфична густина у складу са потребама наручиоца.

У ставци 16 и 17 стоји на бази алкохола 5-15%, а у наставку стоји садржаја етанола 12-13%. Овакав
опис је потпуно контрадикторан и супротан члану 61. став 1 Закона о јавним набавкама.

Код ставке 28 стоји иста напомена као и код ставке 10.поново се ради о тренутној дезинфекцији, те
како се ради о детерџенту за прање суђа, одмах по протеку контактног времена судови ће постати 
контаминрани. У погледу испитивања у којима се наводи бројевна ознака соја на коме је рађено 
испитивање, поново наглашавамо да је исти захтев поптуно неоснован и лишен сваког смисла. 

У партији 2 у ставци 15 не стоји број салвета у паковању, што је неопходно обзиром да је паковање
јединица мере.

У ставци 17 не постоји број листова у клипу, исто као и у ставци 22.
За ставке 49 и 50 се тражи достављање узорака уз понуду. Наглашавамо да је количина која се 

набавља за ове две позиције три и два комада. Дакле, молимо за појашњење у чему је смисао 
достављања по једног узорка за позиције које се укупно на годишњем нивоу набављају у количини од три 
и два комада и у каквој је то логичкој вези и од значаја да би се уврстило као једини додатни услов за 
учешће у овој партији. При томе опис производа дат је кроз фиксне димензије без дозвољене толеранције а
које су непотребно обимно дате, типа од какве је пресудне важности да боца на мопу на позицији 49 буде 
запремине баш фиксно 650мл или код канте на позицији 50  ако је већ наведено да се тражи канта од 50 
литара, зашто се наводе и димензије и то у фиксном износу. Молимо за логично појашњење горњих навода
. Такође, скрећемо вам пажњу да је овакав опис у потпуној супротности са Законским одредбама и да врши
фаворизацију понуђача и ограничење конкуренције. 



Посебно наглашавамо да смо навели само најрадикалније примере недоследности, нелогичности и
необјективности техничке спецификације, што не значи да смо обухватили све. Тим пре сматрамо да је у 
интересу и Законска обавеза наручиоца да ревидира целокупну спецификацију.

Пажљивим разматрањем захтева за додатно појашњење конкурсне документације Комисија је 
увидела неке мањкавости у самој спецификацији које могу бити од битног значаја за сам поступак јавне 
набавке, али због кратког временског периода и како би се избегли и други  могући недостаци,  предлаже 
директору да донесе Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 8М- средства и прибор 
за одржавање хгијене, са препоруком да се након усвајања Плана набавки за 2020 годину понови поступак 
ЈНМВ – до краја фебруара 2020. године, а потписнику спецификације остави довољно времена  да се 
правилно сагледају потребе и опис предмета.
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