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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 09/16 - НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА 

ХИГИЈЕНУ 
 
 

За јавну набавку мале вредности бр. 09/16 – Набавка средстава за хигијену, постављена 
су следећа питања понуђача: 

 

Питањe: 
 

“Да ли је потребно доносити узорке и анализе за артикле који се нуде у захтеваном 
бренду? Уобичајена пракса је да се не доносе.” 

 
Одговор: 
 
 Да, понуђачи су у обавези да доставе захтеване узорке. 
 
Питање: 
 
 “Да ли је могуће за ставку 32 детерџент за машинско прање суђа понудити 
производ од 3 кг, с обзиром да се тражи паковање, а у складу са Законом о јавним 
набавкама.” 
 
Одговор: 
 
 Да, наручилац ће прихватити паковање од 3 кг за наведену ставку 32 (детерџент за 
машинско прање посуђа), с тим што су понуђачи у обавези да у обрасцу понуде за ту 
ставку јасно напишу паковање које нуде и у складу са тим наведу количину назначеног 
паковања тако да укупна тражена количина у кг буде у складу са захтевом наручиоца 
(150 кг), односно према следећем: 
 
 за паковање од 2,5 кг: 
 

32 Детерџент за машинско прање посуђа (пак. од 2,5 кг, 
FINISH regular или одговарајуће) 

ком 60 
 
 
 за паковање од 3 кг: 
 

32 Детерџент за машинско прање посуђа (пак. од 3 кг, 
FINISH regular или одговарајуће) 

ком 50 
 

 

           за Комисију за јавну набавку         

             Ђуро Вуксан, дипл. инж. 
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