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Предмет - Одговори на питања и измена Конкурсне документације у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара - 

Ситан инвентар 
ЈН 8/20 

 
 Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања и измени Конкурсне документације у 
отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Ситан инвентар ЈН 
8/20 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 
68/2015“). 
 
ПИТАЊЕ 1:  Позиција 125-131 за све наведене плехове РФ недостаје дубина и да ли се мисли на 
плехове са равним ивицама без заобљеног дела на врху плеха? 
ОДГОВОР 1: На позицији 125-130 кухињски плехови чије су димензије у погледу ширине и дужине 
наведене треба да буду дубине минимум 5 cm и да имају заобљене ивице на врху плеха.  
 
ПИТАЊЕ 2:  Позиција 131 – шта значи оклагија волгер дрвена, потребан је детаљни опис. 
ОДГОВОР 2: На позицији 131 оклагија волгер-тражи се дрвена оклагија са ручкама са обе стране, 
дужине  45-50 cm, дебљине 5 cm 
 
ПИТАЊЕ 3:  Посуда за узорковање хране стаклена, да ли одговара од 0,5 l? 
ОДГОВОР 3: На позицији 121 посуда за узорковање хране, стаклена , димензија која одговара је 0,3 до 
0,5 l. 
 
ПИТАЊЕ 4:  Позиција 173 и 174 – потребно је шире објашњење за витраж маркизет. 
ОДГОВОР 4: Позиција 173 завеса маркизет шампањ која има канал за витраж 1,84*1,5m. 
Позиција 174 завеса маркизет шампањ на коју се нашива трака за завесу (качи се на плафонску 
гарнишну  пластичним закачкама) 0,39*3m. 
 
ПИТАЊЕ 5:  Позиција 144 – 174 – да ли је довољан један узорак за завесу драпер плиш, један узорак 
за завесу маркизет и један узорак за завесу витраж маркизет, с обзиром да је исти материјал и боја само 
је различита димензија? 
ОДГОВОР 5: С обзиром да су тражене завесе од истог материјала и боје различитих димензија, 
довољно је доставити по један узорак за завесу драпер плиш, један за маркизет и један за маркизет 
витраж. 
 
ПИТАЊЕ 6:  У конкурсној документацији стоји да је потребно доставити узорке по свим позицијама 
од 1 – 184 те стога сматрамо да је други тражени доказ: каталог непотребан. 
ОДГОВОР – ИЗМЕНА 6: С обзиром да се за добра на позицијама 1-184 достављају узорци у циљу 
утврђивања да ли су понуђена добра одговарајућа, као и изјава понуђача о захтеваним техничким 
карактеристикама, други тражени доказ – каталог није потребно достављати. 
 
 
 
 
 



Обавештење о измени конкурсне документације 
  
У прилогу овог документа налазе се измењене стране Конкурсне документације 07 број 404-ЈН-
8/20-5 објављене дана 16.06.2020. године, и то следеће стране: 22/107 и 33/107. 
 
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОНУЂАЧИ ДОСТАВЕ ПОНУДУ НА ИЗМЕЊЕНИМ СТРАНАМА.  
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

115 
шприц за декорацију посластичарски, дужина мин 26 cm, једна 
кеса са више различитих наставака од нерђајућег челика 

ком 7 

116 ручна тестера за кости  ком 1 

117 нож посластичарски палета ком 5 

118 чаша за пиво 0,3 л ком 100 

119 посуда за сладолед рф ком 35 

120 посуда за воћни куп стакло са стопом, запремине минимум 320 мл ком 35 

121 цедиљка за лимун  рф  ком 5 

122 Памучне кухињске крпе ком 200 

123 
тостер-апарат за топле сендвиче са две грејне плоче, са 
површинама без лепљења, снага 1800 W, 220-240 v   

ком 5 

124 штапни миксер мин 800 W кућиште од нерђајућег челика ком 5 

 
Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених добара, с 
тим да се набавка евентуалних додатних количина 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. 

     Напомена: 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 најнижа понуђена цена Наручилац ће издати наруџбеницу Добављачу 
који је понудио најнижу цену (модел наруџбенице у прилогу конкурсне документације поглавље 
IX).  
 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 сагласности Наручиоца на дату понуду добављача у погледу врсте, количине, 
квалитета и цене, добављач ће испоручити потребна добра, али искључиво до назначене 
вредности уговора. 
 
РОК  ИСПОРУКЕ  И  ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: сукцесивно, највише у року од 10 дана од дана 
пријема писаног захтева Наручиоца; 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Објекат Министарства СХ „Бежанијска Коса“, ул. Љубинке Бобић 14, 
Београд. 
 

ПОСЕБНАН ЗАХТЕВ  ОД КОЈЕГ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
 
1. Понуђач је у обавези да уз понуду достави узорке понуђених добара за све ставке по техничкој 
спецификацији добара за 2020. годину ( 1-184). 
Овде напомињемо да узорци за истоврсна добра која су дефинисана називом и описом   добара у 
техничкој спецификацији за 2020. годину, а обхваћени су и техничком спецификацијом за 2021. и 2022. 
годину морају бити идентични по свим карактеристикама као производи који ће се испоручивати у 
2020, 2021. и 2022. години.  
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9.Захтеви у погледу начина рока и услова плаћања, као и друге околности од којих зависи 
 прихватљивост понуде 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
У року до 45 дана по извршеној испоруци добара, пријему појединачне фактуре, а након извршеног 
квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ број 
113/17). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
9.2. Захтев у погледу начина, рока, места испоруке: 
Рок и динамика испоруке: сукцесивно, највише у року од 10 дана од дана пријема писаног захтева 
Наручиоца . 
Место испоруке: Објекат Министарства СХ „Бежанијска Коса“, ул. Љубинке Бобић 14, Београд. 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће, у 
случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења 
понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
9.4. Захтев у погледу посебног услова од кога зависи прихватљивост понуде: 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави узорке понуђених добара за све ставке по техничкој 
спецификацији добара за 2020. годину ( 1-184). 
Овде напомињемо да узорци за истоврсна добра која су дефинисана називом и описом   добара у 
техничкој спецификацији за 2020. годину, а обхваћени су и техничком спецификацијом за 2021. и 2022. 
годину морају бити идентични по свим карактеристикама као производи који ће се испоручивати у 
2020, 2021. и 2022. години.  
Узорци се могу доставити заједно са понудом или у одвојеном пакету.  
Имајући у виду да ће се узорак користити ради оцене да ли је понуда одговарајућа-узорак се доставља 
истовремено са понудом.  Уколико се доставља у одвојеном пакету, мора бити обележен на начин  на 
који је обележена понуда, са назнаком: „узорак за ЈН 8/20 – не отварати“. 
На сваком узорку мора бити назначен (обележен) назив понуђача. Такође, сваки од узорака мора бити 
назначен (обележен) бројем за сваку ставку, а у складу са редним бројем из дате спецификације, и то без 
обзира на начин достављања. 
Узорке је потребно доставити из следећих разлога: 
- Узорци који се достављају уз понуду су потребни како би се утврдило да ли визуелно и 
функционално одговарају својој намени, односно прописаним захтевима;  
- Да би наручилац могао на адекватан начин да изврши оцену достављених понуда, односно да 
утврди да ли је достављена понуда одговарајућа; 
- Да би након закључења уговора са изабраним Добављачем наручилац могао извршити 
квалитативни пријем предметних добара.  
Поступање са достављеним узорцима: 
Наручилац ће узорке понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија, задржати до окончања 
испоруке, ради оцењивања саобразности испоручених добара и достављених узорака, обзиром да ће 
узорак достављен уз понуду имати статус нултог узорка према коме ће се испоручивати целокупна 
количина предметних добара; 
Узорке понуђача чије понуда није изабрана, Наручилац задржава до окончања поступка. Након 
окончања поступка понуђач је дужан да преузме узорке у року од 30 дана од дана добијања писаног 
позива за преузимање узорака. Истеком наведеног рока Наручилац не сноси одговорност за достављене 
узорке нити је у обавези да их врати. 
 Уколико Понуђач не достави тражене узорке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

10.Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без 
обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 
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