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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ  
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ 
Сокобањска 17а, Београд 
Датум: 14.06.2018. 
 
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију у Београду спроводи  
поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара – „Средства за одржавање хигијене, по 
партијама“, број набавке М-06/2018, објављен на порталу  Управе за јавне набавке и на интернет 
страници наручиоца  www.sbcprn.com дана 13.06.2018. године.  У складу са чл. 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне 
документације објављујемо одговор на постављена питања и захваљујемо се на питањима која се 
односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу 
одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то: 
 
ПИТАЊЕ:  
 
«Поштовани, 
 
Молим за додатне информације: 
Партија 2, став 14. Средство за подове 5/1 Блитз или одговарајуће. Можете да нам дате ближе 
информације о траженом. ПХ вредност, уколико је концентрат који је проценат разблажења, да ли 
има мирис и сл? 
 
Партија 3. Став 12. Магична крпа, молим да нам дате приближне димензије крпе. 
 
Партија 3. Став 26, Носач мопа за блик систем 40цм+5%. На тржишту се нуди више варијанти 
носача, да ли је потребан носач мопа преклопни са штипаљком на себи за придржавање навлаке 
која се може несметано цедити у колицима без додиривања навлаке рукама или можемо понудити 
јефтинију варијанту без штипаљке на носачу где се навлака ручно убацује у цедељку колица?» 
 
ОДГОВОР: 
 
На ваша питања одговарамо редом како су постављана: 
Партија 2, став 14. - Дајемо ближе информације о траженом производу:  
средство за снажно чишћење подова, за рибање свих водоотпорних површина, као и материјала 
од пластике, линолеума, керамике, природног и вештачког камена. ПХ вредност 10, концентрат 
(1-3 л на10 л воде), пожељно без мириса. 
 
Партија 3, став 12 – Димензије магичне крпе су 30цм х 30цм. 
 
Партија 3. Став 26, - Наручиоцу је потребна јефтинија варијанта носача мопа, без штипаљке на 
носачу, где се навлака ручно убацује у цедељку колица. 
 
У складу са овим одговорима, наручилац ће изменити Прилог бр. 1 конкурсне документације 
и измену објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
 
Услед извршених измена Конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, Наручилац у складу са одредбом из чл. 63.ст 5. Закона о јавним набавкама, 
продужава рок за подношење понуда. 
Нови рок за поднопшење понуда је 25.06.2018. године до 9.30 часова, јавно отварање понуда 
истог дана у 10.30 часова. Наручилац ће обавештење о продужењу рока за подношење понуда 
објавити на порталу УЈН и интернет страници www.sbcprn com. 
 
У складу са напред наведеним, Наручилац ће објавити измењен Прилог број  1-  Техничка 
спецификација са структуром цена. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


