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Потенцијални понуђач је поставио следећа питања:
Везано за ваш захтев у техничкој спецификацији за ЈН 22/16- партија 1, молимо да нам одговорите да ли је могуће понудити ( јер комерцијална паковања на тржишту и у нашем асортиману робе није по вашим описима) :
	Ставка 2 -  Виљушке пластичне паковање од 20 комада ?
	Ставка 7 – Кашичице пластичне,паковање од 50 комада ?
	Ставка 8 -  Кесе за замрзивач од 5 кг, паковање од 50 комада ?
	Ставка 9 –  Кесе за замрзивач од 2 кг, паковање од 50 комада ? 
	Ставка 25 – Тоалетни папир у ролни,бели трослојни, паковање од 10 комада ?


Сматрамо да због веће конкуренције међу добављачима,што је свакако боље за вас, није у реду да смо елиминисани за учествовање у овој набавци због паковања. Јер опис паковања који сте навели јако је редак на тржишту и наводи на помисао да се преферира одређени добављач.
Поготово, кесе за замрзивач уопште не постоје нити су се икад радила паковања од по 30 комада. 
	Да ли је узорке потребно доставити по паковањима како је наведено или можемо да доставимо по један комад нпр. виљушке пластичне,кашичице, табак месарског папира 50x40 и остало...уз наравно оригиналну произвођачку спецификацију или декларацију где је итекако видљиво о каквом се паковању ради?


Одговор:
Поступајући у складу са чл. 63. и чл. 20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо вас да је Комисија за ЈН 22/16- добра - Набавка средстава и прибора за одржавање опште и личне хигијене за потребе корисника, О.Ј. Установа за децу и младе ( Стационар), Аутопут бб, за период од годину дана размотрила  питања и сугестије потенцијалног понуђача и закључила следеће:
С обзиром да на српском тржишту има више произвођача који тражене артикле пакују у количинама како одговара нашим потребама, односно како је тражено у табелама са техничким карактеристикама, Комисија је закључила да не може удовољити захтевима потенцијалног понуђача за ставке 1-5.
Везано за питање под редним бројем 6, Комисија обавештава понуђаче да је довољно да доставе по један комад за артикле које је могуће на тај начин раздвојити, с тим што сваки артикал мора да прати одговарајућа декларација.
Комисија за ЈН 22/16

