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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА СА 
ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 

KОНДИТОРИ, JH број 22/20 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац одговара на питање у отвореном поступку јавне набавке 
добара: КОНДИТОРИ, ЈН 22/20, на начин како следи: 
 
ПИТАЊЕ: 
„У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке КОНДИТОРИ, ЈН 
22/20, упућујемо захтев за појашњењем конкурсне документације. Наиме, примећујемо да сте у самој 
конкурсној документацији навели у делу ОЦЕНА КВАЛИТЕТА на страни 23. конкурсне 
документације, болдованим словима, да ће се извршити компаративна сензорна анализа за 29 узорака 
производа и након тога текст да ћете нас обавестити о терминима узорковања. Питање гласи: „Да ли се 
узорци производа од 1-29 достављају приликом подношења понуде или се узорци достављају 
накнадно по вашем позиву након отварања понуде?“ 
 
ОДГОВОР: 
На страни 23. конкурсне документације у предметном поступку наведен је начин узимања узорака од 

стране акредитоване овлашћене лабораторије:  

„Испитивање квалитета путем сензорне компаративне анализе на начин прописан конкурсном 

документацијом за узорке наведених добара извршиће акредитована овлашћена лабораторија коју 

Наручиоц одабере. Узорковање наведених добара који су предмет лабораторијског испитивања и 

оцењивања квалитета извршиће се у просторијама понуђача од стране представника изабране 

овлашћене акредитоване лабораторије, а уз присуство представника понуђача и представника 

Наручиоца. О терминима  узорковања, понуђачи ће благовремено бити обавештени на погодан начин. 

Понуђачи су у обавези да након отварања понуда, односно у току прегледа и оцене понуда омогуће 

Наручиоцу да се изврши узорковање предметних добара која се испитују од стране овлашћене 

акредитоване лабораторије. Узорци се не враћају. Узорци морају бити у оригиналној амбалажи 

произвођача  са прописаном  декларацијом.“ 

Узорци се не достављају од стране понуђача већ ће се преузимање свих узорака који се оцењују путем 

сензорне анализе на горе описани начин извршити у простријама понуђача након отварања понуда.  
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