
 
 

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-358/17 
26.01.2018.године 
Београд 
 
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на питања у поступку јавне набавке  мале вредности добара: Кафа 

за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 358/17 

 
  
 Овим путем достављамо Вам одговор на питање у поступку јавне набавке  мале 

вредности добара: Кафа за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 358/17,  

(у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 

68/2015“) у предметном поступку. 

 

 

Питање 1.  

 

Да ли можемо да знамо која је процењена вредност набавке? 
 
Одговор 1.  
 
У складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац није дужан да објави 

процењену  

вредност  јавне набавке.  

 

Питање 2. 

 

Колико износе трошкови анализе узорака? 

Одговор 2. 
 
Трошкови лабораторијског испитивања компаративне сензорне анализе и хемијских параметара 
квалитета зависе од броја узорака, односно броја понуђача који ће учествовати у оцењивању те 
се унапред не може знати укупан тачан износ трошкова анализе већ само оквирни ( на пр. 
уколико је два понуђача у поступку за испитивање сензорних својстава компарацијом и 
хемијских параметара квалитета узорака по једном понуђачу око 24.000 дин.) 
 
Питање 3.  
 
Да ли можете ближе да опишете карактеристике апарата за еспресо кафу које је потребно да 
обезбедимо (већи-мањи, са једном или две точилице и слично)? 
 
Одговор 3. 
 
Захтевамо професионалне угоститељске еспресо апарате који поседују од 2 до 4 групе (са 
припадајућим дозерима-кашикама) и у склопу апарата сопствени млин за млевење кафе. 
Добављач је обавезан на редовно одржавање и сервисирање апарата за време трајања уговора . 
Уз апарате треба  достављати и комплетан  потрошни материјал (шољице, угоститељски шећер 
и слично) 
 



 
 

 
Питање 4.  
 
Као доказ за испуњење додатног услова под редним бројем 2.-пословни капацитет захтевате 
Изјаву (модел изјаве у прилогу конкурсне документације страна 48/49) и Потврду о испоруци 
предметних добара (модел изјаве у прилогу конкурсне документације – НЕ ПОСТОЈИ У 
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ) или су оба захтев обухваћена изјавом на стани 48/49 
конкурсне документације? 
 
Одговор 4.  
 
Изјава о испорученим добрима је уједно и потврда о испорученим добрима.  
 
Питање 5.  
 
Уз понуду достављамо узорке за ставке под редним бројем 1, 2 и 3 и то по 3 комада за сваку 
ставку, да ли се сва три комада шаљу на анализу и користе за оцену сензорних својстава? 
 
Одговор 5. 
 
Да, сви узорци се достављају лабораторији на испитивање квалитета и оцену сензорних 
својстава у складу са захтевима датим у конкурсној документацији . 
 
Питање 6.  
 
Да ли спецификација која се доставља уз узорке, а која садржи назив, количину, назив 
произвођача и назив понуђача, оверена потписом и печатом понуђача иде у слободној форми 
понуђача или имате неки прописани образац? 
 
Одговор 6. 
 
Нисмо захтевали  посебан модел обрасца за спецификацију узорака. 
 
Питање 7.  
 
Да ли писмо о намерама произвођача потписује само понуђач или мора и произвођач? Како је 
направљем образац изјаве у конкурсној документацији, исту потписује само понуђач?   
 
Одговор 7. 
 
Писмо о намерама произвођача потписују и произвођач и  понуђач. 

 
Питање 8.  
 
Ако као произвођача наведемо Ино произвођача, ко у том случају потписује и оверава писмо о 
намерама произвођача? У случају да писмо о намерама треба да овери Ино произвођач, да ли ће 
те прихватити копију документа или мора да буде оригинал? С обзиром да је рок за предају 
понуда 31.01.2018., не знам да ли ћемо имати довољно времена да нам стигне оригинал изјава? 
 
Одговор 8. 
 
Прихвата се копија Писма о намерама произвођача који потписују и произвођач и  понуђач. 

 
К о м и с и ј а 

                                                        


