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Сектор за јавне набавке 
08/3 бр. 404-2-1/15-15 
12.03.2015.године 
 
 
ПРЕДМEТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке мале вредности за 
набавку безалкохолних напитака са потрошном ПВЦ галантеријом за потребе РФЗО за 2015., ЈН 
МВ бр. 404-22-102/15-1 
 
             Дана 12.03.2015 године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-1/15-12 и 
404-2-1/15-14 од 12.03.2015. године за појашњењем у вези поступка јавне набавке мале вредности за 
набавку безалкохолних напитака са потрошном ПВЦ галантеријом за потребе РФЗО за 2015., ЈН 
бр.404-22-102/15-1, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача: 
 

1. Питање:  
 

„ У обрасцу структура цена за киселу воду и обичну воду од 1,5 лит. и битер лемон од 1,5 лит., 
јединица мере је литар, планирана количина за киселу воду је 83, да ли цену дајемо по 
флаши од 1,5 лит. Или цену дајемо по једном литру?“ 
 
2. Питање:  

              
             „ Образац бр. 3.28 (стр. 76) партија 28-Београд и Дирекција РФЗО, за последњу ставку табеле,  
             пластичне кашичице за еспресо/кут (1000ком), да ли је у питању грешка или је планирана                 
             количина 15.000 и да ли у том случају треба дати цену за кутију?“ 

 
Одговор: 
 

             Наручилац врши измену конкурсне документације, тако да ће бити извршена и објављена  
             измена Конкурсне документације за јавну набавку и то : 

 
- на страни 5/90 конкурсне документације у тачки 4. Техничка спецификација у табели под 
редним број 22. – пластичне кашичице за ESPRESSO пак. (1000 ком)  јединица мере – КОМ,   
тако да сада гласи : „пластичне кашичице за ESPRESSO пак. (1000 ком)  јединица мере – ПАК.“ 
 
 - на страни од 22/90 до 80/90 конкурсне докуемнтације  у тачки 9. образац бр. 3.  и то у делу 
од ОБРАЗАЦ БР. 3.1 до ОБРАЗАЦ БР. 3.29, и то за ставке „КИСЕЛА ВОДА 1,5 ЛИТ., ОБИЧНА 
ВОДА 1,5 ЛИТ, КOKA КOLA 1 ЛИТ. (газирани сок) или ОДГОВАРАЈУЋЕ и BITER LEMON1,5 
ЛИТ. (газирани сок) или ОДГОВАРАЈУЋЕ - јединица мере је  ЛИТ“,  
тако да сада  гласи : „КИСЕЛА ВОДА 1,5 ЛИТ.,ОБИЧНА ВОДА 1,5 ЛИТ , КOKA КOLA 1 ЛИТ. 
(газирани сок) или ОДГОВАРАЈУЋЕ и BITER LEMON1,5 ЛИТ. (газирани сок) или 
ОДГОВАРАЈУЋЕ – јединица мере је КОМ.“  
 
- на страни 78/90 конкурсне документације у тачки 9. образац бр. 3, у делу Образац бр. 3.28  
ставка - „пластичне кашичице за ESPRESSO пак. (1000 ком.) јединица мере је КОМ и потребна 

количина је 15.000“ тако да сада гласи : „пластичне кашичице за ESPRESSO пак. (1000 ком.) јединица 

мере је ПАК. и потребна количина је 15.“  
           

         - на страни 11/90 конкурсне докуемнатције „Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу 
стигну  најкасније  до 16.03.2015. године до 11,30 часова, без обзира на начин како су послате. 
Наручилац  ће извршити јавно отварање понуда дана 16.03.2015 године са почетком у 12,00 
часова. Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 16.03.2015. 
године до 11,30 часова“, тако да сада гласи „Благовременим се сматрају понуде које 
Наручиоцу стигну најкасније до 17.03.2015. године до 11.30 часова, без обзира на начин како 
су послате. Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 17.03.2015. године са 
почетком у 12.00 часова. Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца 
до 17.03.2015. године до 11.30 часова“.  
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             У преосталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
У прилогу достављамо Конкурсну документацију (пречишћен текст) са наведеним изменама. 
 

 
Комисија за јавну набавку 

 
 
 
 
 
 

57015.27/68 


