
 

Дел.бр. 3706 

Датум: 28.11.2014. 

Страна 1 од 2           

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка –отворени 

поступак – добара –набавка намирница за 2015. годину , ред. бр. Д 14-23 

 

Дана 25.11.2014.године Наручилац је примио питањa за јавну набавку бр. Д- 14-23 у коме 

се наводи следеће: 

„Питање 1. – Можете ли да изоставите појам „ документ са меморандумом купца (стр.10 од 

166) из простог разлога што многе установе не поседују сопствени меморандум, а и није 

обавезно да га имају по закону? 

Питање 2. – На страни 11 од 166 у делу Технички капацитет тражите 2 наменска транспортна 

возила која имају уређај за хлађење у транспорту. Можете ли да за партије 7,8, и 9 (као и за 

партију 6) изоставите уређај за хлађење или бар да сведете на једно возило са уређајем за 

хлађење? 

Питање 3.- Можете ли да промените стране 161 и 162 у делу „произвођач“(колана 3)?Наиме  

произвођач за јужно воће је углавном непознат, а и увозници нису обавезни да на 

деклерацији наведу ијме произвођача. 

Питање 4. – Можете ли на основу Закона о информацијама од јавног значаја  да објавите 

процењену вредност за партије 7,8 и 9? 

Питање 5. – Сходно члану 15. став 1 . Закона о слободном приступу онформацијама од јавног 

значаја, молимо Вас да нам у писменом облику доставите одлуку о пкретању поступка за 

јавну набавку број Д 14-23? 

Питање 6. – Могу ли се понуде за партије 7,8 и 9 предати у три независне коверте (са 

комплетним доказима)? 

 

Наручилац даје следећи одговор: 

1. Страна 10-у делу 2) пословни капацитет –последњи пасус: брише се (после речи 

документу) са меморандумом; 

2. На страни 30 – Образац 3 - изјава о техничком капацитету после   Уређај за хлађење 

не треба поседовати возило за: партију 6. (партија – хлеб, коре за питу и квасац) 



додаје се: , партију 7 (Свеже поврће), партију 8. (Свеже воће) и партију 9. (јужно 

воће). 

 

3. На страни 161- Спецификација понуде – Образац 5/9- у другој колони назив 

Произвођач се брише а уместо истог сада стоји: Увозник. 

На страни 162-Структура цене – Образац 6/9 у другој колони назив Произвођач се 

брише а уместо истог сада стоји: Увозник. 

 

4. На основу члана 61. став 2 наручилац није у обавези да објави процењену вредност 

јавне набавке: „ Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.“ 

5. На основу члана 61. став 2 наручилац није у обавези да објави процењену вредност 

јавне набавке: „ Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.“ 

6. Понуде се могу предати у три независне коверте. 

 

 

                                                                                        Комисија за јавне набавке 


