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Нови Сад; 24.03.2018. 

Број: 37/1/18-05/5 

 

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. 

 

ПИТАЊA:  

Mолимо вас да нам дате додатне информације и појашњења у вези партије 5 млеко и млечни 

производи и то: 

1.У образцу структуре цене под редним бројем 6-павлака 20%мм 1/1 ставили сте паковање 1/1 да ли 

прихватате паковање 0,7кг пошто углавном сви произвођачи пакују павлаку у већим паковањима које 

су од 0,7 а не од 1кг.Предлажемо да се стави паковање 0,7-1кг а цена на кг. 

2.Под редним бројем 7-милерам 500мл ставили сте паковање од 500мл а углавном сви произвођачи 

милерам пакују у чашама од 380-400мл .Предлажемо да се стави паковање 380-500г а цена на 

килограм. 

3.Под редним бројем 11 сир-пивнички ставили сте назив сира а не и карактеристике које тај сир мора 

да садржи како би понуђачи могли да понуде неки други сир који има исте карактеристике и који је 

пандам пивничком сиру. 

4.Под редним бројем 12 сир-моцарела такође нема карактеристика тако да потенцијални понуђачи не 

знају да ли се ради о свежем сиру моцарели у куглицама или неком другом сиру. 

5.Под редним бројем 13 за ситан сир сте ставили садржај мм 30% што није по правилнику о 

декларисању (нискомасни сир до 10%мм, полумасни сир од 10-25%мм, масни сир од 25-45%мм) 

тако да га треба дефинисати са садржајем масти од 25-45%мм што се уклапа у ваш захтев од 30%мм. 

6.Под редним бројем 16.намази од сира(натур)500гр такође мора јасније да се дефинише производ да 

ли се мисли на топљени сир за мазање или крем сир који такође већина произвођача пакује од 

100,200,250 500 1000 г .Предлажемо да ставите паковање од 100-500г а цена на килограм. 
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На основу свега наведеног молимо вас да прилагодите образац структуре цене тако да свим 

понуђачима буде лакше да направе прихватљиве понуде а самим тим и ви добијете већу 

конкуренцију и боље цене. 

ОДГОВОРИ:  

 

1.Прихватамо сугестију да паковање буде  0,7-1kg а цена на kg и иста ће бити предмет измене 

конкурсне документације. 

 

2.Прихватамо сугестију да паковање буде 380-500g  а цена на kg и иста ће бити предмет измене 

конкурсне документације.  

 

3.У одељку конкурсне документације -

3.ТЕХНИЧКЕКАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА у табели за партију 5.МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

под редним бројем 11. јасно је наведено: Сир – пивнички, произвођачко паковање, процентат мм 

45% тако да можете понудити пандам истом. 

 

4.У истом одељку конкурсне документације под редним бројем 12 такође је наведено: Сир – 

моцарела, полутврди пуномасни сир од пареног теста са мин 45% мм, произвођачко паковање , тако 

да можете понудити пандам истом. 

 

5.Прихватамо сугестију да под редним бројем 13. Ситан сир 30% мм, паковање 500гр  треба 

исправити садржај масти као 25-45%mm и иста ће бити предмет измене конкурсне документације.  

 

6.Прихватамо сугестију да под редним бројем 16. Намази од сира (укус НАТУР), 500гр , назив треба 

дефинисати као СИРНИ НАМАЗ (НАТУР) 100-500 gr, а цена на kg и иста ће бити предмет измене 

конкурсне документације. 

 

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 

 


