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  РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-14/2020 

Датум: 24.2.2020. године  

Београд, Његошева 77     

 

 

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале 

вредности куповине беби производа (интерни број ЈН: 404/2-14/2020).     

 

Питањe 1:   
 

У спецификацији понуде захтевано је да понуђач достави понуду за флашице за бебе од 260 мл. 

Захтевана запремина флашице од 260 мл је на првом месту својствена флашицама премиум ранга у 

који спадају брендови Avent и МАМ које су високог ценовног ранга (800,00 – 1200,00 рсд у 

малопродаји). Поента поклона је да родитељи добију знак пажње и да касније могу да 

употребљавају те исте флашице што подразумева и мењање цуцли, како беба расте. Цуцле за ове 

брендове коштају од 600,00 рсд па навише. Најчешћа запремина већих флашица за бебе је око 240 – 

250 мл и ове флашице у понуди има највећи број брендова: Lorelli, Canpol, Nip, Nuk, Chicco и други. 

Из наведеног разлога вас молимо да измените конкурсну документацију тако што ћете услов у 

погледу флашица формирати кроз захтев минималне запремине од 240 или 250 мл. 

 

Одговор 1:  

 

Наручилац жели да за беби пакетиће обезбеди флашице које су високог квалитета, а које 

родитељима и бебама могу да служе дужи временски период, те с тога остаје при свом захтеву из 

Конкурсне документације. 

 

Питањe 2:   
 

Из искуства са припремом и продајом пакета за бебе, предлажемо да предвидите 400 комада 

флашица универзалних боја јер не можете имати јасну представу о томе колико ће дечака, а колико 

девојчица бити рођено. 

 

Одговор 2:  

 

Наручилац остаје при свом захтеву из Конкурсне документације јер је опште прихваћено правило 

да је плава боја за дечаке а розе за девојчице, а на Наручиоцу су детаљи око расподеле истих.  

 

Питањe 3:   
 

Молим вас да прецизирате да ли портикла треба да буде са штампом или везом јер је разлика у цени 

између ова два начина исписивања значајна, као и које боје у основу портикла треба да буде? 

 

Одговор 3:  

 

У питању је штампа са пресликачем у пуном колору. Наручилац ће благовремено, након 

потписивања Уговора а пре испоруке, Извршиоцу доставити идејно решење за логотип Градске 

општине Врачар који ће стајати на портикли за бебе. Боја портикле у основи треба да буде бела 

или драп. 
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Питањe 4:   
 

Да ли захтевате флашицу која је стаклена или пластична (ПП)? 

 

Одговор 4:  

 

Нема ограничења, понуђач може понудити и стаклене и пластичне флашице.  

 


