
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица 

Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке мале 

вредност добара: Прибор за одржавање хигијене и текстилни производи, по 

партијама, редни број набавке М-34/15, даје следеће одговоре на питања 

заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Молим одговоре на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Да ли се за добро из партије 3 ставка 1 „Колица за влажно чишћење са пресом 

за цеђење и две посуде од 17 литара – Aquva, Vermop или одговарајућа“, може 

понудити истоврсно добро по намени и квалитету само са посудама капацитета 

2x15l? 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Да ли се у партији 3 ставке 2 и 3 траже навлаке које су од материјала 

микрофибер-памук-полиестер а које се обично и продају здравственим и 

установама ваше намене или се траже обичне памучне перике нижег квалитета? 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Да ли се у партији 3 ставка 2 може понудити носач мопа који је такође no-touch 

систем еквивалент vermop-u а од неког другог европског произвођача? 

 

ПИТАЊЕ 4: 

За партију 3 ставка 4 Сет ПВЦ метла и лопата са дугом дршком, - Vermop или 

одговарајућа, молим појашњење колика дужина дршке метле се тражи и да ли је 

лопата са ручицом на врху? 
 
ПИТАЊЕ 5: 

Партија 3, ставка 8 да ли се за дату партију тражи да кофа има цедиљку за 

цеђење апликатора за стакла и да ли се Т држач мопа тражи обичан пластични 

не флексибилни или Т држач мопа са алуминијумом који има покретљив део на 

који се ставља навлака? 
 
ПИТАЊЕ 6: 

Партија 3, ставка 5 колика је дужина дршке на ђубровнику и да ли је ђубровник са 

поклопцем или без? 
 

ОДГОВОР 1,2,3,4,5 и 6: 

Oдговори на наведена питања ће се дати кроз измену Конкурсне документације, 

која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 
 
Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 
 
 
 
 
 

Објашњење број: 1 

Датум: 10.09.2015. г. 

Комисија за јавну набавку 


