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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.6

На основу чл.63. став 3. и 4.  ЗЈН, а поводом  питања   које је Наручиоцу упућено од
стране заинтересованог лица путем електронске поште дана 27.02.2018.г. у 10:36 часова и у
10:44 часова, Комисија у законском року даје следећи одговор:

1. Цитирамо питање: 
Sastavni deo partije br. 1 – Sveže meso (svinjsko i juneće) – je sveža dimljena kobasica 120 gr (rb. 4). 

S obzirom da je pojam „sveža dimljena“ kontradiktoran, predlažemo da se izvrši ispravka konkursne 
dokumentacije gde će se pojam „sveža“ izbrisati, kao i da se izvrši izmena u delu gramaže dimljene 
kobasice, jer se u ponudi nalaze kobasice ovog tipa gramaže od 50 gr do 120 gr. 

ОДГОВОР:
Под појмом „свежа димљена кобасица“ се подразумева  свеж производ који је намењен за
кување и печење, који није замрзаван и са роком трајања од 4-5 дана.
На  основу  досадашњег  искуства  у  исхрани  средњошколских  ученица  показало  се  да  је
грамажа кобасице од 120 грама идеална за један комплетан оброк уз прилог адолесценткиња.
Наручилац сматра да нема основа за измену Конкурсне документације.

2. Цитирамо питање: 
U partiji br. 2 Mesne prerađevine pod rednim brojem 13 definisan je artikal „pica šunka“. 
Ekvivalent tog artikla postoji i pod nazivom „delikates šunka u omotu“, „sendvič narezak“... 

Da li Naručilac može da proširi ovaj termin ili da navede supstititut za ovaj artikal koji takođe može da se 
ponudi (za ponuđače koji u asortimanu nemaju pica šunku kao takvu) ? 

ОДГОВОР:
Термин „пица шунка“ је опште познат назив за шунку 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,  па
самим тим нема основу за измену Конкурсне документације.

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

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН бр.1/2018
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