
 
 
Питање Понуђача 
 
 
Postovani,  
Vezano za javnu nabavku broj 03/813-3 proizvodi za higijenu, zamolila bih Vas da nam dostavite sledeca 
pojasnjenja: 
  
1.Da li je stavku broj 13 moguce razdvojiti na dve stavke, s obzirom da se cena po kilogramu 
praska razlikuje u zavisnosti od velicine pakovanja? Ili eventualno da nam dostavite podatak koje su to 
kolicine praska koje ce biti potrebno isporuciti u pakovanju od 3kg, a koje kolicine u pakovanju od 9 kg? 
  
2. Molimo Vas i da nam za stavke 20, 21, i 22, dostavite u kojoj debljini su Vam potrebne ove kese, za 
svaku stavku posebno, s obzirom da se i cena bitno razlikuje u odnosu na debljinu kese. 
  
3. Stavka broj 44, da li se odnosi na toalet papir-kocka, ili se misli na rolnu? U slucaju da se radi o rolni, 
molimo Vas da nam dostavite koje tezine treba da bude rolna? 
  
4. Stavka broj 45, da li se misli na ubrus u rolni? Koliko grama treba da ima taj ubrus? Ako se misli na 
slozivi ubrus, koliko listova treba da ima? 
  
5. Stavka broj 5 - odmascivac AXEL ne postoji u pakovanju od 700ml, vec u pakovanju od 750ml. 
  
6.Da li se za stavku broj 12- zaista trazi Antibakterijski sapun?I da li zaista njegova tezina 75gr ili se ipak 
misli na sapun od 100gr? 
  
7.Da li se za stavke broj 1 i 2 , zaista trazi pakovanje od 700ml, s obzirom da je standardnopakovanje za 
trazeni proizvod 750ml, odnosno 1l? 
 
ОДГОВОР Комисије за јнмв 09/2014 
 
1.За ставку број 13.Комисија за јнмв 09/2014 узеће у обзир укупну цену на тражене 
количине без обзира на начин паковања. 
2.За ставке број 20,21, и 22 Комисија за јнмв 09/2014 узеће у обзир укупну цену на тражене 
количине без обзира на дебљину кесе. 
3. За ставку број 44.односи се ,како је и наведено, на тоалет папир-коцка,бели листићи а не 
на ролну. 
4. За ставку број 45.односи се на ролну. Комисија за јнмв 09/2014 узеће у обзир укупну 
цену на тражене количине без обзира на дебљину папира. 
5.Ставка број 5.односи се на паковање од 750 мл , пошто паковање од 700мл не постоји на 
тржишту. 
6.За ставку број 12. тражи се антибактеријски сапун од 75 гр. 
7.За ставке број 1 и 2 тражи се паковање од 750 мл. 
 
С поштовањем, Комисија за ЈНМВ 09/2014 –Производи за хигијену 


