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БРОЈ: ЈНМВ-2/01-344-9  Знак:ЉЉР 

ДАНА:18.02.2020.   

 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у поступку јавне набавке мале вредности     

         услуге чишћења Завода, број: ЈНМВ-2/01-393 

 

Питање 1.: 

У конкурсној документацији, на страни 8 предвидели сте да Понуђач у понуди мора 

навести која хемијска средства за чишћење ће користити, и за њих је у обавези да 

достави копију уверења сертификата од Произвођача и Института за јавно здравље 

Војводине, као доказ да одговарају захтевима прописаним Правилником о условима у 

погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у 

промет, ("Сл. Лист СФРЈ" бр 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91). 

Имајући у виду да Институт за јавно здравље Војводине није једина институција која 

издаје тражено, молимо вас да у овом делу измените конкурсну документацију. Овако 

дефинисан услов је у супротности са чланом 10. и 12. Закона о јавним набавкама, чиме 

се ограничава конкуренција и једнак положај понуђача. 

 

Одговор 1. : 

Као доказ да хемијска средства за чишћење одговарају захтевима прописаним 

Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе 

који се могу стављати у промет, ("Сл. Лист СФРЈ" бр 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 и 18/91),  

прихватиће се копија уверења или сертификата од Произвођача као и Института за 

јавно здравље Војводине или друге релевантне институције која може издати доказ у 

складу са Правилником о условима у погледу здравствене исправности предмета опште 

употребе који се могу стављати у промет. 

 

Питање 2.: 

Како фирма може да задржи било ког запосленог, ако он жели да оде?  

Шта се дешава, ако радник да отказ, да ли постоји могућност наћи адекватну замени? 

  

Одговор 2.: 

На страни 7 конкурсне документације, у последњем ставу наведено је следеће: 

„Евентуална замена извршилаца је могућа само у случају одсуства због болести, 

годишњих одмора или прекида радног односа, уз сагласност Наручиоца.“ 

 

Питање 3: 

Сви апарати које сте навели осим марке „High Speed" марке, "Karcher" и сл. су хоби 

варијанте тј. за кућну употребу. Апарат  "Hagerty" нисам могла да пронађем 

карактеристике на интернету. 

 

Да ли можете да нас упутите који је то апарат и његове караткетистике?  

 

Одговор 3.: 

Завод је својевремено имао у власништву апарате сличних карактеристика који су 

задовољавали потребе Завода за чишћењем подним меких и тврдих површина и 

намештаја тако да сматрамо да се коришћењем машина сличних карактеристика као што 

су предложене, могу испунити сви захтеви наведени у пројектном задатку. 

 

Апарат  "Hagerty" је професионални уређај за прање са екстракцијом са учинком 30-45 

m2/h). Овај модел поседује две екстракционе пумпе од по 40 W као и резервоар чисте 
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воде од 10 литара са уграђеним филтером за заустављање фине прљавштине. Проток 

ваздуха је до 54 литре у секунди, брзина прскања 2 литре у минути, притисак прскалице 

је 2 бара а снага усисног мотора 1250 W. 

 

Питање 4: 

Како је могуће да фирма има три радника на чекању који су пријављени, са уредним 

порезима и доприносима и да нису осуђивани и да фирма гарантује да ће ти исти 

радници радити код Вас у наредних годину дана. Такав захтев није реалан да се даје уз 

понуду. Реално је да уколико фирма буде изабрана да је у обавези да достави тражене 

податке. 

 

Одговор 4.: 

Сматрамо да је кадрвски капацитет у непосредној вези са предметном јавном набавком. 

Захтева се онолико запослених који су неопходни за извршење предметне набавке. А 

поново наводимо да је предвиђена и евентуална замена извршилаца само у случају 

одсуства због болести, годишњих одмора или прекида радног односа, уз сагласност 

Наручиоца.  

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 
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