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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Број: ЈН 157/18-7 

Дана: 27.12. 2018. 

  

 На основу члана 63 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара – 

Потрошни материјал за хигијену II 2018. год.  (за потребе ШГ „Сомбор“) Одлуком 

наручиоца бр. ЈН 157/18-2 од 20.12.2018. год, сходно надлежностима утврђеним решењем 

наручиоца бр. ЈН 157/18-3 од 20.12.2018. године, а на захтев за додатно појашњење у вези 

са припремањем понуде које је тражило заинтересовано лице дана 27.12.2018.год, заведено 

под дел.бр. ЈН 157/18-6 благовремено се даје   

 

I ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Питање бр. 1:  

’’Ставка 32 - Сјај за професионалну машину за судове 25/1кг  Winterhalter F8400 или 

одговарајуће - Сјај за професионалну машину за судове је доступан у паковању 10л, а 

назив производа је B100N. Да ли се ставка односи на тај артикал?'' 

 

Одговор на питање бр.1:  
’’ Ставка 32 – сјај за професионалну машину за судове – у питању јесте производ  B100N у 

паковању од 10 литара. Сходно томе, Наручилац  ће изменити  конкурсну документацију.'' 

 

Питање бр. 2: 

Ставка 5, 6 (вреће за смеће) 7, 8, 9 (кесе за паковање меса), 21 (Трулекс крпа 3/1), 24 (жица 

за рибање посуђа 2/1), 25 (сунђер за судове 3/1), 76 (Шибице 10/1)-  Да ли се јединица мере 

"ком" односи на један комад производа или на захтевано паковање? 

 

Одговор комисије бр.2: 

''За наведене ставке јединица мере „ком“ односи се на захтевано паковање и цена треба да 

се односи на захтевао паковање.'' 

 

Питање бр. 3: 

''У обрасцу спецификације, за ставку број 2 - Тоалет папир трослојни, 100% целулоза 

(Perfex или одг.) код назива артикла је наведено паковање 12/1, а код карактеристика 

производа је назначено паковање 24/1. Молим Вас да појасните које паковање је потребно 

понудити?'' 

 

Одговор комисије бр.3:  

''У обрасцу спецификације, за ставку број 2 - Тоалет папир трослојни, 100% целулоза (Перфеx  

или одг.) потребно је понудити добро у паковању од 12 ролни у пакету и цена се односи на 

паковање од 12 комада. Сходно томе, Наручилац  ће изменити  конкурсну документацију. ''  
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Све измене конкурсне документације објављене су на Порталу УЈН и Интернет страници 

наручиоца. 

 

 

                                                                                                             Председник Комисије 

                    Јелена Петричић, дипл.ек 

 ________________________ 

 

 

 

Доставити: 

-Портал јавних набавки 

-Интернет страница наручиоца 

-Сектор за финансије, комерцијалне послове и маркетинг Наручиоца 

-архива 


