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Предмет: Појашњење конкурсне документације (одговор на питањa везанa за ЈН бр. 

01/2018 - намирнице за припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења 

оквирног споразума, по партијама). 

 

I. Прво питање 

Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 17.03.2018.године (субота), у 

писаном електронском облику достављено је питање везано за ЈН бр. 01/2018 - намирнице 

за припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по 

партијама, од заинтересованог лица (заводни број наручиоца 761 од 19.03.2018.године).  

 

Питање за јавну набавку добара -  ЈН бр. 01/2018 - намирнице за припремање хране, у 

отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по партијама односи 

се на следеће:  

 

Poštovani, 

  

Molim Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke dobara-

namirnica za pripremanje hrane broj 01/2018. 

  

Pitanje: Da li se model okvirnog sporazuma i model ugovora dostavljaju posebno za svaku 

partiju ili po jedan primerak za sve partije? 

  

S poštovanjem, 

 

II. Друго питање 

Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 20.03.2018.године, у писаном 

електронском облику достављено је питање везано за ЈН бр. 01/2018 - намирнице за 

припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по 

партијама, од заинтересованог лица (заводни број наручиоца 774 од 20.03.2018.године) 

 

Питање за јавну набавку добара -  ЈН бр. 01/2018 - намирнице за припремање хране, у 

отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по партијама односи 

се на следеће:  

 

Poštovani, 

   Vezano za javnu nabavku br. 1/2018, moje pitanje glasi: 

     Partija 6 -  Riba sveža i konzervisana 

     Da li je u pitanju sveža ili smrznuta riba ?  
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   U konkursnoj dokumentaciji na svim stranama gde se spominju partije, za partiju 6 stoji: Riba 

sveža i konzervisana osim u tabeli na strani 33 gde u opisu stoji da se traži smrznuta i 

konzervisana riba 

 

III. Треће питање 
 

Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 20.03.2018.године, у писаном 

електронском облику достављено је питање везано за ЈН бр. 01/2018 - намирнице за 

припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по 

партијама, од заинтересованог лица (заводни број наручиоца 776 од 20.03.2018.године) 

 

Питање за јавну набавку добара -  ЈН бр. 01/2018 - намирнице за припремање хране, у 

отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по партијама односи 

се на следеће: 

 

Poštovani, 

                 Da li firma koja je iskazala gubitak u 2016 godini za koju ima BON JN ne stariji od 6 

meseci može da ostvari pravo učestvovanja na tenderu a na osnovu izveštaja koji tražite u 

tenederskoj dokumentaciji po tenderu 1/2018? 

Доказ за правно лице: Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) не старији од 

6 месеци 

од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки (mart 2018) 

 Hvala unapred na odgovoru! 

 S poštovanjem! 

 

Одговор на прво питање:  

Понуђач који подноси понуду за више партија предметне набавке – намирница за 

припремање хране (ЈН бр. 01/2018 ) може да достави један модел оквирног споразума и 

један модел уговора о јавној набавци намирница 1/2018. Наиме Конкурсном 

документацијом за ЈН бр. 01/2018 - намирнице за припремање хране на 43.страни (од 

43.страна до 47.страна)  дат је модел уговора о јавној набавци намирница 1/2018 за партије 

_________________. На празној линији понуђач попуњава редне бројеве и називе партија 

за које подноси понуду (ако се понуда односи на више партија). 

Није грешка ако понуђач који подноси понуду за више партија предметне набавке – 

намирница за припремање хране (ЈН бр. 01/2018 ) достави посебно за сваку партију модел 

оквирног споразума и модел уговора о јавној набавци намирница 1/2018. 

 

Одговор на друго питање:  
За партију 6 – риба свежа и конзервисана понуде се подносе у складу са техничким 

спецификацијама датим Конкурсном документацијом за ЈН бр. 01/2018 - намирнице за 

припремање хране на 33.страни, тако да свуда где стоји реч „смрзнута“ понуда се подноси 

за смрзнуту рибу. 
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Одговор на треће питање:  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке – намирница за припремање хране 

(ЈН бр. 01/2018 ) има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 

набавке дефинисане чл. 75. Закона и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 

дефинисане чл. 76. Закона и Конкурсном документацијом за ЈН бр. 01/2018 - намирнице за 

припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по 

партијама). 
 

        ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

                                                                                             1. Глигуроски Илчо, председник 

        __________________________  

2. Ивић Ђула, члан 

       __________________________  

3. Станковић Љиљана, члан 

 __________________________ 

4. Ристић Ивана, члан  

 __________________________ 

5. Ђорђевић Снежана, члан  

 __________________________  


