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НАРУЧИЛАЦ: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 
Пионирска  12, Нови Сад 
Комисија за јавну набавку добара – намирнице и прехрамбени артикли за потребе 
Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада  
Шифра: ОП- 1/2018 
Број: 05-5/13 
Датум: 14.02.2018. године 
Нови Сад 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА 

 
 
Питање: Молимо Вас за одговоре на следећа питања: 
 
1. Питање: На страни 5/115 у делу који се односи на квалитет добара написали сте за 
позицију Алева паприка да мора одговарати Правилнику о квалитету супа сосова, 
додатака јелима И сродних производа (Сл. лист СРЈ бр. 41/93 И Сл. лист СЦГ , 
бр.56/2003,и 4/2004), наведени Правилник се према нашим знањима не односи на 
предметно добро,  па Вас молимо да начините корекцију. 
2. Питање: Да ли за црвену млевену зачинску паприку захтевате да буде од произвођача 
“АЛЕВА”, или су  прихватљиви други произвођачи, увозници? 
3. Питање: Шта сте мислити када сте написали да за сваку партију на коју конкурише 
понуђач мора уз понуду да достави одговарајуће анализе са одговарајућом декларацијом о 
хигијенској И здравственој исправности добра за људску употребу? 
4. Питање: С обзиром да нико од водећих млинова не пакује брашно од 50кг И да је 
таквим паковањем теже манипулисати, да ли ће у понуди бити прихватљиво брашно нето 
количине 25кг. 
5. Питање: везано за технички капацитет – на страни 10 – 3.1. за партије 4,9, 10 И 11 – 
тражите доказ везано за возило са термокингом И складишним простором. Наше питање је 
да ли  за остале партије тражите да понуђач располаже возилом за превоз И складишни 
простор? 
6. Да ли се средства обезбеђења за озбиљност понуде достављају за сваку партију 
посебно? 
 
Одговор:   
 
1. Правилник који прописује квалитет млевене зачинске паприке је Правилник о квалитету 
зачина, екстраката зачина и мешавина зачина (Сл. гласник РС, бр. 72/2014 И 23/2015); 
2. Наручилац ће прихватити млевену зачинску паприку било ког произвођача која 
испуњава тражене стандарде; 
3. Уз понуду, за сваку партију на коју конкурише, понуђач мора да достави: 
1) анализе о квалитету и хигијенској, односно  здравственој исправности добра за људску 
употребу и  
2)произвођачке декларације за добра која се нуде; 
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4. Наручилац ће прихватити паковање брашна нето количине 25кг; 
5. Као доказ о техничком капацитету, поред наведеног, понуђач треба да достави доказ о 
поседовању адекватног возила за превоз предметних добара, као и доказ о поседовању 
потребног складишног простора за сваку партију на коју конкурише. 
 6. У случају да понуђач подноси понуду за више партија, понуђач може да достави једно 
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - меницу, уз коју ће бити менично 
овлашћење на износ од 10% од укупне понуђене вредности за све партије на које 
подноси понуду. 
 
 
Имајући у виду да је Наручилац начинио техничку грешку приликом састављања 
конкурсне документације, а у циљу припреме конкурсне документације тако да понуђачи 
на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду у складу са чланом  61. Закона о 
јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 68/15), Наручилац ће извршити измену и допуну 
конкурсне документације, као и пречишћен текст конкурсне документације и 
објавити је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у складу са чланом 
63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 68/15). 


