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Нови Сад; 08.03.2018. 

Број: 23/1/18-05/5 

 

На основу питања везаних за ЈН 2/18-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 одговоре  на иста. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:  

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације, за партију 5 млечни производи, 

конкретно за ставку 5 јогурт воћни, чаша 0,18л шумско воће, имајући у виду да овакво паковање не 

постоји на тржишту. 

 

ОДГОВОР БРОЈ 1: 

Наручилац прихвата сугестију понуђача и иста ће бити предмет измене конкурсне 

документације. 

 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2:  

Поштовани 

као потенцијални понуђач обраћамо Вам се за молбом да нам одговорите следеће: 

У делу "Техничке карактеристике" 3.1.Квалитет, наводите да: 

Понуђач мора да достави последњих пет анализа за сваки производ посебно, не старијих од 12 

месеци.Како је законом предвиђено да се за узорке пилећег меса, за анализу узима кожа са врата 

трупа, што ми радимо најмање једном месечно, а анализе појединачних делова пилета (батак, груди, 

филе...), радимо по потреби, ми немамо довољан број анализа за сваки производ, а да нису старије 

од 12 месеци. 

Молимо Вас да нам одговорите да ли ћемо задовољити тражени услов, ако доставимо само анализе  

коже врата са трупа?  

 

ОДГОВОР БРОЈ 2: 

У конкурсној документацији овај додатни услов је дефинисан на начин да:...“ Налази 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 подноси понуда..“, што значи да се не морају односити 
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на сваки производ из партије и да се свих пет налаза могу односити и на исте или различите 

производе из партије за коју се подноси понуда, али датумски морају бити различити.  

Надаље то значи да ако доставите 5 налаза за кожу врата са трупа, али да нису старији од 12 

месеци од дана објављивања позива, задовољиће те тражени услов. 

 

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 

 


