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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР на Захтев за додатним информацијама /појашњењима  
                Конкурсне документације за ЈН – 02/2013 
Додатне информације 

1. Наручилац је извршио техничку исправку Конкурсне документације, тако да 
свака табела са потписом завршава на једној страни као и остала 
документација која Вам је потребна за попуњавање, ради прегледности. 

2. Наручилац је извршио техничку исправку уговора на 42. Страни конкурсне 
документације, тако да назив уговора гласи „УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
ДОБАРА“. 

3. На СТРАНИ 8. СТАВ 2 (регистар понуђача) нисмо вршили исправку, јер је по 
нашем мишљењу исти исправан, јер члан 78. став 1. ЗЈН гласи: „Organizacija 
nadležna za registraciju privrednih subjekata vodi javni registar ponuđača - preduzetnika i 
pravnih lica (u daljem tekstu: registar ponuđača) koji ispunjavaju obavezne uslove iz člana 75. 

stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona.“ 

4. На страни 16. тачка 18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 

НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Промењена је формулација реченице и нова формулација гласи: 

„Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
  изабрана понуда оног понуђача који је понудио рок важења понуде дужи од 120 

  дана.“  

 

Одговор на питања СЗТР МЛЕКОБЕЛ   Ново Милошево  
 
ради појашњења текста Конкурсне документације ЈН – 2/2013 ПУ „Бамби“ 
Бачка Топола 
 
1. Партија 2 – Млечни производи, ставка 1 „Пастеризовано млеко 2,8% мм“, 

обавезно је паковање у ПВЦ флаши, због дистрибуције у друге објекте 
ПУ. 

2. Партија 2 – Млечни производи, ставка 7 „Сир трапист 45%мм 1/1“- као 
еквивалент може и качкаваљ са 45%мм. 

3. Партија 2 – Млечни производи, ставка 10 „Свежи млади крављи сир 1/1“, 
представља тзв. Швапски сир. 

4. Партија 2 – Млечни производи, ставка 8 „Топљени сир“ 140-180 гр, може 
да буде и 8 (осам комада). 


