
 

 
 

 

Нови Сад; 10.03.2016. 

Број: 389/1/16-05/5 

 

На основу питања везаних за ЈН 2/16-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 1: 
Молимо вас за појашњење конкурсне документације за Јавну набавку намирнице за припремање 

хране. У табели на страни 14, ставка бр.1 Алева паприка слатка, нисте навели које паковање је у 

питању да ли 100г, 200г, 500г, 1/1кг? Паковање значајно утиче на понуђену цену, те сматрамо да је тај 

податак битан за сачињавање понуде. 

Такође на истој страни под редним бројем 2. Алева паприка љута специфицирано паковање. 

На страни 15. Ставка број 58. Наводите Риба туњевина 156г, с тим што на тржишту не постоји 

паковање туњевине од 156г, те вас молимо за појашњење ставке. 

 

ОДГОВОР 1: 

Имајући у виду Вашу сугестију о учињеном пропусту Наручилац даје  одговор да је у питању 

техничка грешка и иста је предмет Четврте измене конкурсне документације. Односно на стр. 14 

ставка бр. 1 тражи се алева паприка слатка паковање 1/1кг, као и за алеву паприку љуту, ставка 2, 

тражи се паковање 1/1 кг. 

За ставку 58 Риба туњевина паковање је од 160 гр. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Молимо Вас да нам појасните начине доказивања додатних услова предвиђених конкурсном 

документацијом, за јавну набавку намирница за припремање хране, а везано за партију 5 - млечни 

производи: 

1) Наиме, на страни 8 од 82 конкурсне документације, као и на страни 22 од 72, под редним бројем 

9, захтевали сте као додатни услов да понуђач има обезбеђену контролу квалитета здравствене 

исправности намирница, односно као доказ доставља закључен уговор са надлежном 

институцијом за контролу, са последњих пет налаза о контроли здравствене исправности 

намирница. 

Које доказе доставља понуђач који се бави прометом предметних добара, односно не купује робу 

директно од произвођача већ од субјекта који обавља делатност промета робом? 

 



 

ОДГОВОР 2: 

Обзиром да је одговор на ово питање у једном делу дат кроз одговор објављен дана 17.02.2016. 

године исти допуњујемо појашњењем да понуђач који се бави прометом предметних добара, 

односно не купује робу директно од произвођача већ од субјекта који обавља делатност промета 

робом треба да достави:  

1. уговор закључен између њега и његовог добављача,  

2. уговор који је закључен између његовог добављача и произвођача о куповини предметне 

робе,  

3. уговор између овлашћене институције за контролу са произвођачем са последњих пет налаза 

контроле квалитета здравствене исправности производа које се нуде. 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Да ли наруцилац прихвата уместо обраца 7 из конкурсне документације- страна 53, другу потврду о 

референтним набавкама а која је издата у форми да задовољава све елементе? 

 

ОДГОВОР 3: 

Наручилац ће прихватити потврду о референтним набавкама неовисно о форми, само под условом 

да иста садржи све елементе тражене у обрасцу бр. 7 Потврда о референтним набавкама на страни 

53 Конкурсне документације. 

Пример потврде достављене у прилогу Вашег питања не објављујемо из законом предвиђених  

разлога, обзиром да је исти попуњен и оверен, али указујемо да такав образац потврде не садржи све 

елементе у складу са обрасцем бр. 7 (нпр: назив предмета јавне набавке са назнаком партије за коју 

се подноси потврда, лице за контакт, датум закључења уговора и др.) 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Поштовани, 

Везано за партију 10, на страни 40. Конкурсне документације, у обрасцу структуре цене уочили смо 

нелогичности по питању грамаже производа.сходно томе постављамо наручиоцу питање: 

Да ли је грешком стављена грамажа 420 грама уместо 4200 грама, јер претпостављамо да су у 

питању петокилаши ? 

 

ОДГОВОР 4: 

Имајући у виду Вашу сугестију о учињеном пропусту Наручилац даје  одговор да је у питању 

техничка грешка и иста је предмет Четврте измене конкурсне документације. Односно на стр. 40 

ставке 1 до 9 уместо ознаке 420 гр уз назив сваког артикла треба да стоји 4,2 кг.  

 

ПИТАЊЕ 5: 

Везано за партију 11, исказане јединице мере у обрасцу структуре цене се не подударају са 

јединицама мере из табеле где сте ставили оквирне количине и период испоруке. 

Нејасно је коју цену дати за комад а да није назначена грамажа (у структури цене), а са друге стране 

у табели где су оквирне количине за исти артикал стоји јединица мере килограм. Таквих ставки има 

много, те вас молимо да у том делу исправите конкурсну документацију. На самом почетку 

нпр.алева паприка-за који комад дати цену а у другој табели је исказана оквирна количина у 

килограмима? 

ОДГОВОР 5: 

Имајући у виду Вашу сугестију о учињеном пропусту Наручилац даје  одговор да је у питању 

техничка грешка и иста је предмет Четврте 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 


