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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.7.

На основу чл.63. став 3. и 4. ЗЈН, а поводом питања  које је Наручиоцу упућено од
стране потенцијалног понуђача путем електронске поште дана 27.02.2018.г, Комисија у
законском року даје следећи одговор.

Цитирамо питање:
Obraćamo Vam se kao zainteresovani ponuđač za učešće u postupku javne nabavke u na osnovu
člana 63. ZJN sa zahtevom za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u vezi pripreme ponude.
1.Uvidom u konkursnu dokumentaciju, u deo označen kao Obrazac 11/5 "OBRAZAC STRUKTURE
CENE SA SPECIFIKACIJOM DOBARA" za partiju 5. MLEKO I MLEČNI PROIZVODI na str. 30 od 68, koji
je predstavljen u formi tabele, navodite šta čini predmet javne nabavke, ali nigde nisu navedeni
tehnički zahtevi koji su obavezni i sastavni deo konkursne dokumentacije u kojima su predviđene
opisane karakteristike dobara a koji moraju omogućiti da se dobra koja se nabavljaju opišu na
način koji je objektivan i koji odgovara potrebama naručioca sve shodno čl. 70 ZJN.
Član 70 st. 3. glasi:
„Naručilac je dužan da navede tehničke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji koja se odnosi
na svaku pojedinačnu javnu nabavku“.
Ukoliko posmatramo ovaj  Obrazac i  kao obrazac Tehničke specifikacije  možemo ustanoviti  da
niste dali karakteristike dobara (ambalaža, minimum mlečne masti, gramaža, ukus...) koja tražite,
a  koje  su  za  nas  kao  zainteresovanog  ponuđača  nužni  i  neophodni  za  pripremu  prihvatljive
ponude u smislu čl. 3 ZJN, te zahtevamo da izvršite izmenu konkursne dokumentacije u smislu
odredbe čl.70 ZJN.
Kao dokaz koliko je bitno uraditi tačnu tehničku specifikaciju dajemo vam na primeru zahtevanog
dobra – Mleko 2,8% mlečne masti. Da li je vaša potreba za mlekom u PVC ambalaži tj. kesi ili je to
PET boca? Da li je pakovanje od 0,5 ili 1/1?
Razlika u ceni je velika!!! 
Upozoravamo Vas da će doći do razlike u ceni spram navedene količine između ponuda, i samim
tim ste  učinili  diskriminaciju  prema ponuđačima  kroz  povredu  čl.  12  ZJN  -  načelo  jednakosti
ponuđača tj, da su ponuđači u zabludi jer ne znaju za čega podnose ponudu.
Takođe,  bez  ovih  tehničkih  karakteristika  dobara,  nećete  moći  da  ustanovite  da  li  je  ponuda
odgovarajuća.
Svrha pripremanja konkursne dokumentacije, kao što je zakonodavac propisao je da ponuđači na
osnovu sadržine te dokumentacije pripreme prihvatljivu ponudu, sa naročitim akcentom na to da
naručilac preciznim određivanjem obaveznih i dodatnih uslova za učešće i definisanjem suštinski
bitnih  zahteva  omogući  ponuđačima  da  dostave  ponudu  bez  bitnih  nedostataka,  ili  drugih
posledica.
Molimo Vas da izvršite i dopunu karakteristika za sve artikle a sve shodno napred navedenom i da
navedete sve što je bitno kako bi na prvom mestu dobili ponudu onoga što vam treba a takođe da



mi kao ponuđači znamo šta je to. Konkretno zahtevamo da za svak proizvod navedete koja je
ambalaža u pitanju, minimum/maksimum mlečne masti, ukus, gramažu,....     
Takođe, molimo Vas da nam odgovorite konkretno za partiju 5. MLEKO I MLEČNI PROIZVODI na
sledeća pitanja:
1. za stavku pod red br. 1 - Mleko 2,8% mlečne masti,
Koju ambalažu i litražu zahtevate?
2. za stavku pod red br. 2 - Sterilizovano mleko 2,8% ml. masti, 
Koju ambalažu i litražu zahtevate?
3. za stavku pod red br. 3 - Pavlaka 20 ml.masti, 
Koju gramažu zahtevate?
4. za stavku pod red br. 4 - Jogurt 2,8% ml.masti 1/1, 
Da li je to minimum ml.masti?
Da li bi jogurt sa 3,2% ml.masti takođe bio odgovarajući?
5. za stavku pod red br. 5 - Jogurt-voćni 150 gr., 
Koji ukus i procenat ml.masti zahtevate?
6. za stavku pod red br. 6 - Kiselo mleko 180 gr. 
Da li bi kiselo mleko sa 6% ml.masti bilo odgovarajuće?
7.  za stavku pod red br.  8  -  Sir  beli  sitni  –mogućnost  konzumiranja u svežem stanju 1/1 (po
zahtevu naručioca)
Da li je prihvatljivo i pakovanje od 0,5 kg. obzirom da se cena iskazuje u kilogramima?
Pojasnite šta znači „po zahtevu naručioca“.
8. za stavku pod red br. 9 - Feta sir 5/1, 
Koji je procenat ml.masti?
Koju ambalažu zahtevate? Limenka ili PVC?
9. za stavku pod red br. 10 - Namazni sir 100 gr.(krem)
Da li je prihvatljivo i pakovanje od 170 gr.?
10. za stavku pod red br. 11 - Topljeni sir za mazanje 140gr.
Da li ste mislili na sir u trouglastom pakovanju tj. u rangu „zdenke“?
Ako je  Vaš   zahtev sir  u  trouglastom pakovanju,  upozoravamo Vas  da  na  tržištu  postoji  više
proizvođača topljenog sira, koji se pakuje u gramaži od 15 do 20 grama, te je potrebno i to da
precizirate.
11. za stavku pod red br. 12 – Trapist,
Da li bi zahtevanom artiklu kao odgovarajuć bio i Kačkavalj?
Koje je pakovanje, tačnije da li mora biti normirano? 

Kao zainteresovani ponuđači ukazujemo da ste dužni kao naručilac shodno odredbi člana 61. stav
1.  ZJN  da  pripremite  konkursnu  dokumentaciju  tako  da  ponuđači  na  osnovu  nje  mogu  da
pripreme prihvatljivu  ponudu,  a  sve  u  vezi  sa  članom 9.  Pravilnika  o  obaveznim  elementima
konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova
("Sl. glasnik RS" broj 86/15).
Molimo vas da u zakonskom roku objavite tražene dodatne informacije ili pojašnjenja te izvršite
izmene konkursne dokumentacije u cilju usklađivanja sa ZJN i preciziranja pojedinih pitanja na
koja smo ukazali.



Одговор :

Комисија даје одговор по редоследу ваших питања за партију 5. Млеко и млечни производи, 
следећим редом:

1.  Млеко 2,8% млечне масти- амбалажа је PVC кеса од 1 литре.

2. Стерилизовано млеко 2,8% мл. масти- тетра пак од 1 литре.

3. Павлака 20% мл.масти- од 400 грама, комада 1750.

4. Јогурт 2,8% мл.масти 1/1- са минимум 2,8%  до 3,2% млечне масти.

5. Јогурт-воћни 150гр.-више врста(нпр. јагода,вишња, шумско воће) са минимум 2,2% млечне 
масти.

6. Кисело млеко 180гр.- са минимум 3,2% млечне масти, 6% мл. масти би било одговарајуће.

7. Сир бели ситни –могућност конзумирања у свежем стању 1/1(по захтеву наручиоца)- 
паковање од 0,5кг до 1кг, цена се исказује у килограмима. Избацујемо појам „по захтеву 
наручиоца“.

8. Фета сир 5/1- у паковању PVC са минимум 45% млечне масти.

9. Намазни сир 100гр.(крем)- истраживањем тржишта утврдили смо да највећи број понуђача
има паковање од 100 грама. Остајемо при спецификацији за ову ставку.

10. Топљени сир за мазање 140гр.- Мисли се на топљени сир за мазање у троуглићима од 8 
комада у укупном паковању од 140 грама.   

11. Трапист- са минимум 45% мл.масти у паковању од минимум 1 кг до 3 кг. Термин „трапист“
је  опште  познат  назив  за  сир у  овој  врсти  квалитета.  Истраживањем  тржишта  велика
већина добављача има у својој понуди декларисан производ управо под овим називом а
они који немају у својој понуди баш такав назив артикла, достављају по декларацији исту
или одговарајућу врсту производа.Наручилац наглашава да није навео бренд производа
већ уобичајни назив производа.

На основу наведеног,  Наручилац сматра да,  по наведеним питањима заинтересованог  лица,
има  основе  за  измену  и  допуну  Конкурсне  документације  и  има  законског  разлога  за
продужење рока за подношење понуда. 

Следе  измене  и  допуне  Конкурсне  документације  и  Обавештење  о  продужењу  рока  за
подношење понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН бр.1/2018


