
 

 

                                                     
                     Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА         
      Сектор  за материјално финансијске послове    
                   07.3 број 404-ЈН-39/19              
                      22.04.2019. године 
                          Б е о г р а д 
 
ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА, ОДГОВОРИ, ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПОНОВНОГ ОТВАРАЊА КОНКУРЕНЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: 
Производи од млека, ЈН  број 39/19 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15“), достављамо вам питања, одговоре и измену конкурсне 
документације у отвореном поступку јавне набавке добара: Производи од млека, ЈН број 39/19 
 
ПИТАЊЕ 1:  
Производи од млека ЈН 39/19: На страни 37 конкурсне документације ( у понуди за 2021. годину) ставка 24 пише Топљени сир 6/1 или 8/1 0,140-0,180 кг, а тај исти 
артикал Топљени сир 6/1 или 8/1 0,140-0,180 кг  је и  ставка 1. Да ли сте мислили Kефир 0,5 л, зато што је у остале две понуде ( за 2020.и 2019) артикал бр.24 Kефир 
0,5л. Молимо вас да нам дате одговор. 
 

OДГОВОР 1: Врши се измена конкурсне документације на страни 37, у обрасцу понуде за 2021. годину у колони 24 за опис добара, јединицу мере и оквирне 

количине СТОЈИ: 
 

24. Топљени сир 6/1 или 8/1,  0,140- 0,180 кг кг 8000       

 
а треба да СТОЈИ: 

24. Кефир 0,5л ком 90       

 
У складу са чланом 63 став 5. Закона о јавним набавкама врши се продужење рока за доставу понуда: Рок за преузимање конкурсне документације и доставу 
понуде је продужен до 03.05.2019. године до 10:00 часова. Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Министарства 
унутрашњих послова, Булевар Зорана Ђинђића 104 Београд, најкасније до 10:00  часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата. Поступак 
отварања понуда спровешће се до 03.05.2019. године у 12,00 часова, у просторијама Министарства. 
У прилогу је измењена страна конкурсне документације 



 

 

 одговарајући         

 22. 
Свежи сир 0%мм, ELLA или 
одговарајући кг 90 

 
     

 23. 
Воћни јогурт, више укуса, 0,150 -  
0,330кг ком 90 

 
     

 24. Кефир 0,5л ком 90       

УКУПНО:      

 Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из 
групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене. 

 

 Цене исказане у динарима – франко магацин Министарства унутрашњих послова, са свим обрачунатим пратећим трошковима. 
 

 Количине су исказане орјентационо и могуће их је по потреби изменити. 
 

 Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених  добара, с тим да се набавка евентуалних 
додатних количина и врста добара врши по ценама које не могу бити више од цена из понуде понуђача и искључиво до назначене 
вредности уговора, при чему таква промена количина важи од наредног дана од дана обавештења понуђача о промени количина. 

 

 У  изузетном  случају,  ако  се  у  току  реализације  уговора  јави  потреба наручиоца  за  сродним добрима која нису наведена у 
обрасцу спецификације, наручилац ће позвати све добављаче са којима је закључио оквирни споразум да доставе понуду за тражена 
добра и применом критеријума најниже понуђене цене, издати наруџбеницу добављачу који је понудио најнижу цену (модел 
наруџбенице у прилогу конкурсне документације - Поглавље VIII-2).  

 

 Уколико  је  наручилац  закључио  оквирни  споразум са једним добављачем, а у току реализације уговора се јави потреба за сродним 
добрима која нису наведена у обрасцу спецификације, наручилац ће позвати добављача да достави понуду на основу свог важећег 
ценовника и на основу писане саглaсности наручиоца на дату понуду добављача у погледу врсте, количине, квалитета и цене, 
добављач ће испоручити потребна добра, али искључиво до назначене вредности уговора. 
 

 Понуђач је у обавези да наведе једног произвођача чије ће производе испоручивати. Уколико из објективних разлога, које ће бити у 
обавези да образложи, дође до измене произвођача, у обавези је да писаним путем тражи сагласност наручиоца, с тим да квалитет 
добара новог произвођача мора бити истог или бољег квалитета. 
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