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Број: 5.2.-37408 

Дана: 07.12.2018. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са поступком јавне набавке мале вредности добара – набавка новогодишњих 

пакетића, ЈН број 90/18, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу 

јавних набавки дана 03.12.2018. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Молим Вас за помоћ. Колико група (по годинама дете) и број новогодишњих пакетића 

имате, која је вредност пакетића (са пдв - ом), која је вредност слатког дела. Замолио бих 

Вас за даље смернице. 

 

Предузеће .. је основано ... године са седиштем у ... Једна од првих компанија у Србији 

која је основна делатност увоз дечијих играчака из Европе и Кине. Сезонски смо 

покривени са преко ... артикала и уједно се трудимо да удовољимо жељама тржишта. 

Слободно можемо рећи да смо једни од лидера. Заступљени смо директно или преко 

нашег посредника у маркетима и специјализованим продавницама на целој теритероји 

Србије: ... Поседујемо ... малопродајних објеката ... који се налазе у: ... 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

У складу са подацима наведеним у одељку конкурсне документације под називом 

„Врста, техничке карактеристике и опис добара која су предмет набавке“, као и Обрасцем 

структуре цене (Образац број 4.-) наводимо следеће податке: 

 

1. Број категорија/група и узраста деце је 14 (од М-1 до Ж-7) 

2. Укупан број пакетића је 507 

3. Број новогодишњих пакетића по категоријама/групама и узрастима деце од М-1 

до Ж-7 је: 26, 24, 25, 23, 31, 20, 50, 41, 61, 56, 39, 35, 45, 31 

4. Вредност пакетића није одређена, али је одређена садржина пакетића по групама 

5. Вредност слатког дела није одређена, али је захтевано да слатки пакетић мора 

имати  минимум 2800 грама. 

 

Понуђач је обавезан да најкасније до истека рока за подношење понуда достави и узорке 

новогодишњих пакетића за све предвиђене категорије (дечаци, девојчице) и узрасте деце 

(од М-1 до Ж-7) и један узорак за слатки део, припремљене у складу са упутствима датим 

у конкурсној документацији. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
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