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Број: 35/1/20-05/5 

Нови Сад; 18.03.2020. 

 

На основу питања везаног за ЈН 3/20-ОП  Намирнице за припремање хране обликовану  по 

партијама:  

Партија   1: Свеже месо (свињско, јунеће) 

Партија   2: Пилеће месо 

Партија   3: Месне прерађевине 

Партија   4: Свежа и смрзнута риба 

Партија   5: Млечни производи 

Партија   6: Јаја 

Партија   7: Хлебни производи, свежа пецива и колачи 

Партија   8: Свеже поврће и воће 

Партија   9: Смрзнуто поврће и воће 

Партија 10: Конзервисано воће и поврће 

Партија 11 : Разни прехрамбени производи 

дајемо одговор  на исто. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:  

 

У вези набавке ЈН 3/20-ОП за партију 2 Пилеће месо,занима нас динамика испоруке,колико пута 

недељно? 

 

ОДГОВОР БРОЈ 1: 

 

У делу конкурсне документације: ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА јасно је 

назначено:......“ Испорука свих добара се врши свакодневно, следећом динамиком и придржвајући 

се рокова по партијама:  

Партија 1, 2, 3 - Свеже месо (свињско, јунеће), Пилеће месо и Месне прерађевине - 

достављају се до 07.00 часова;“ ......а сама испорука пилећег меса зависи ће од јеловника. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2:  

 

  У партији 1. СВЕЖЕ МЕСО (свињско и јунеће) на позицији бр 2 је тражен артикал 

свињски каре без костију свеж за припрему исечено у шницлама од 150 г са кости или 120 г 

без кости. Наведена је оквирна количина од 700 кг на годишњем нивоу. Свињски каре са костима и 

свињски каре без костију су два различита артикла.Да сте навели да су годишње потребе пола-пола , 

лако бисмо одредили просечну цену.Међутим, нигде у конкурсној документацији нисмо пронашли 

које су Ваше потреба за једним,односно другим артиклом.Грамажа од 150 г, односно 120 г , нам не 

помаже у формирању цене, јер Вам се роба на крају фактурише по килограму, а не по комаду. 

Молимо Вас да нам објасните ову нејасноћу, како бисмо могли да понудимо адекватну цену. 
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ОДГОВОР БРОЈ 2: 

 

Имајући у виду сугестију потенцијалног понуђача наручилац прихвата исту на начин да ће 

бити предмет измене конкурсне документације, наиме тражени артикал је свињски каре без костију 

120 г. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 3:  

 

Питања се односи на партију број 5, а гласе: 

·        Да ли Наруцилац прихвата паковање милерама од 380 гр? 

·        За колико производа из понуде је неопходно доставити 5 последњих анализа не старијих од 

12 месеци? 

 

ОДГОВОР БРОЈ 3: 

 

Наручилац не прихвата паковање од 380 гр. 

Потребно је последњих пет налаза о контроли исправности намирница(датумски различитих) 

који не смеју бити старији од 12 месеци од  дана објављивања позива за подношења понуда и морају 

се односити на производе из партије за коју се односи понуда, што значи на било које производе из 

исте. 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно 

Закону о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 

 

                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


