
  
Број: 01-637-3/18 
Дана: 08.06.2018. године 
К У Л А, М.Тита 99 
 
ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације
производи набавку намирница 

Поводом Вашег писмено
информације или појашњење конкурсне документације за јавну набавку намирница ЈН ОП 
01/18, примљењеног дана 06.06.
Вам одговоре на : 

Ваше питање: 
Postovani, 
 
Obraćamo Vam se kao zainteresovani ponuđač za učešće u postupku javne nabavke na osnovu 
člana 63. ZJN sa zahtevom za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u vezi pripreme ponude 
za partiju 1.5. – MLEKO I MLEČNI PROIZVODI.
1.Uvidom u konkursnu dokumentaciju, obrazac b
Mi kao ponuđač zainteresovani smo konkretno za učešće u partiji 1.5. pa Vas molimo da nam 
odgovorite na seledeća pitanja: 
 
1.Za stavku pod red br. 2 jogurt –
Da li bi jogurt sa 3.2 % ml.masti takođe bio odgovarajući?
2.Za stavku pod red br. 3 kiselo mleko 
Da li bi kiselo mleko 6% ml.masti takođe bio odgovarajući?
 
Molimo vas da u zakonskom roku objavite tražene informacije ili 
konkursne dokumentacije sve sa ciljem učešća većeg broja ponuđača i dobijanjem povoljnije 
ponude. 
  
Molimo Vas da nam u skladu sa članom  20. Zakona o javnim nabavkama potvrdite prijem e
maila. 
 
 
  

        

: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

Појашњење Конкурсне документације за партију 1.
набавку намирница  ЈН ОП 1/18 

Поводом Вашег писменог, електронским путем достављеног дописа за
појашњење конкурсне документације за јавну набавку намирница ЈН ОП 

.06.2018.  године, у складу са чланом 63. став 2., достављамо 

se kao zainteresovani ponuđač za učešće u postupku javne nabavke na osnovu 
člana 63. ZJN sa zahtevom za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u vezi pripreme ponude 

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI. 
1.Uvidom u konkursnu dokumentaciju, obrazac br. III, navodite šta čini predmet javne nabavke.
Mi kao ponuđač zainteresovani smo konkretno za učešće u partiji 1.5. pa Vas molimo da nam 

– 2,8 % mm, da li je to minimum ml.masti? 
jogurt sa 3.2 % ml.masti takođe bio odgovarajući? 

2.Za stavku pod red br. 3 kiselo mleko – 2,8% mm, da li je to minimum ml.masti?
Da li bi kiselo mleko 6% ml.masti takođe bio odgovarajući? 
Molimo vas da u zakonskom roku objavite tražene informacije ili pojašnjenja, te izvršite izmene 
konkursne dokumentacije sve sa ciljem učešća većeg broja ponuđača i dobijanjem povoljnije 

Molimo Vas da nam u skladu sa članom  20. Zakona o javnim nabavkama potvrdite prijem e

 

за партију 1.5. Млечни 

достављеног дописа за додатне 
појашњење конкурсне документације за јавну набавку намирница ЈН ОП 

године, у складу са чланом 63. став 2., достављамо 

se kao zainteresovani ponuđač za učešće u postupku javne nabavke na osnovu 
člana 63. ZJN sa zahtevom za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u vezi pripreme ponude 

r. III, navodite šta čini predmet javne nabavke. 
Mi kao ponuđač zainteresovani smo konkretno za učešće u partiji 1.5. pa Vas molimo da nam 

2,8% mm, da li je to minimum ml.masti? 

pojašnjenja, te izvršite izmene 
konkursne dokumentacije sve sa ciljem učešća većeg broja ponuđača i dobijanjem povoljnije 

Molimo Vas da nam u skladu sa članom  20. Zakona o javnim nabavkama potvrdite prijem e-



Одговор: 
У конкурсној документацији за партију 1.5. Млечни производи подаци на коју се 

односе Ваша питања измењена је конкурсна документација, измене ће бити у prvoj измени 
и допуни конкурсн документације  и постављене на Порталу јавних набавки. 

Наручилац сматра да ће овим изменама конкурсне документације дати тражене 
информације и појашњења. 
НАПОМЕНА: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА  КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
НАРУЧИЛАЦ  ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ.   


