
 
Број:187 
Датум:25.03.2016. 
Сремска Митровица 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) одговор на питање: 

 
У јавној набавци број 1.1.2 Средства за одржавање хигијене, ставка бр. 8 

Детерџент за машинско прање веша, описан је прашак Ahal 3 кг произвођача Албус - 
Нови Сад. Од произвођача смо добили информације да је задња количина прашка за 
наше тржиште рађена почетком 2015. године и да га тренутно на нашем тржишту нема 
и да не знају када ће се поново производити.  

С обзиром да ни један други прашак нема идентичан састав (конкретно се мисли 
на састојак 15-30% Зеолита), молимо Вас да извршите измену конкурсне документације 
тако што ћете описати прашак који се може наћи на нашем тржишту.  
 

Код ставке број 7 - сапун за прање веша Axal,  навели сте да је од 205 гр, а сапун 
је од 250 гр, молимо Вас да извршите исправку. 
 
ОДГОВОР: 
 

1. Наручилац поводом питања указује да је у конкретном случају уз навођење 
робног знака навео и речи „или одговарајући“, те из тог разлога није од 
значаја чињеница да се производ који сте навели тренутно производи или не 
производи. Истовремено чињеница да се наведени производ не производи 
тренутно, не значи да истог нема на тржишту. 
Што се тиче састава детерџента обавештавамо Вас да је Наручилац извршио 
измену конкурсне документације и то у обрасцу структуре цена - ПАРТИЈА 
1 – СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ и то на страни 23 тако што се ставка 8 сада 
гласи: 
„Детерџент за машинско прање веша. Оргин. паковање од 3кг. Састав:,-5% 
нејогене активне материје, анјон активне материје, фосфонати, 
поликарбоксилати, 5-15% средство за бељење на бази активног кисеоника, да 
садржи зеолите, може да садржи сапун, прање на 95 степени, “AXAL“, 
„DUEL“ „или одговарајући“. Доставити уз понуду узорак,  сигурносни 
(безбедносни) лист пo „GHS“ класификацији и истом обележавању на 
производу. 

 
2. Наручилац Вас обавештава да је у складу са Вашом сугестијом извршио 

измену Конкурсне документације и то у обрасцу структуре цена - ПАРТИЈА 



1 – СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ и то на страни 22 и 23 тако што се ставка 7 
сада гласи: 

     „Сапун за веш (прање флека са веша) Састав: Сапонификована техничка маст,  
                сапонификовани говеђи лој, етоксилат масног алкохола 7-8 МЕО, мирис  
                лимуна, оргинално паковање 250 г .“AXAL“ или одговарајуће. Доставити уз  
                понуду узорак, безбедносну листу по „GHS“ класификацији и истом  
                обележавању на производу и извештај о здравственој исправности производа.“ 
 
 

 
 
 
 
Комисија 


