Република Србија
Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 478
Датум: 13.04.2017.

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у отвореном
поступку-ДУСЖШ-ЈНД број 04/17- Намирнице за исхрану ученика,
партија број 3.-Млеко и млечни производи
Сходно члану 63.став 1. ЗЈН(„Сл. гласник РС“ број 124/12; 14/15 и 68/15), Наручилац
врши измену и допуну конкурсне документације ДУСЖШ-ЈНД број 04/17- Намирнице
за исхрану ученика, партија број 3.-Млеко и млечни производи,а све у складу са
појашњењем конкурсне документације:
ПИТАЊА:
da bi blagovremeno pripremili ponudu za tender број ДУСЖШ-ЈНД-02/16 koji ste objavili
molimo vas da nam date dodatna pojašnjenja i to:
Za partiju 3.mleko i mlečni proizvodi stavka 1.pasterizovano mleko 2,8%mm stavili ste pakovanje u
tetrapak ambalaži
Obaveštavamo vas da ne postoji na tržištu pakovanje pasterizovanog mleka u tetrapak ambalaži već
je to ambalaža za sterilizovano mleko.Pasterizovano
mleko se pakuje u PVC, ELOPAK I BOCI tako da vas molimo da pakovanje prilagodite tržištu.
Za stavku 3.Pavlaka 20%mm 1/1 uglavnom svi proizvođači pakuju taj artikal u čašama 0,18 ili
kanticama 0,7kg .Očigledno je vaš zahtev za većim pakovanjem
ali da bi obezbedili što veću konkurenciju smatramo da bi trebali da stavite pakovanje 0,7-1 kg
Stavku 4.maslac 20g proizvodi jedan jedini proizvođač, Imlek ad, čime ste onemogućili sve ostale
proizvođače da ravnopravno učestvuju
na tenderu te vas molimo da stavite pakovanje od 10-20g a cenu na kilogram čime u potpunosti
obezbeđujete ispunjenje vaših zahteva za tim artiklom sa jedne,a obezbeđivanje
što veće konkurencije sa druge strane.
Stavku 5. sir kriška 45% i sitan sir 25% stavili ste pakovanje 3/1 što nije adekvatno našem
tržištu.Pakovanje je uglavnom 1/1, 5/1 i 10/1 pa vas molimo
da i to pakovanje prilagodite tržištu.Smatramo da bi pakovanjem
1/1,3/1,5/1 i 10/1 obezbedili ravnopravno učešće svih proizvođača na tenderu.
ОДГОВОР:
На основу ваших Захтева за додатним појашњењима у вези партије 3 Млеко и млечни
производи:
1.ПИТАЊЕ
1.Za partiju 3.mleko i mlečni proizvodi stavka 1.pasterizovano mleko 2,8%mm stavili ste pakovanje u
tetrapak ambalaži
Obaveštavamo vas da ne postoji na tržištu pakovanje pasterizovanog mleka u tetrapak ambalaži već je
to ambalaža za sterilizovano mleko.Pasterizovano mleko se pakuje u PVC, ELOPAK I BOCI tako da vas
molimo da pakovanje prilagodite tržištu.
1.Одговор:
1. ТРЕБА ДА СТОЈИ ИЗМЕНА ЗА НАВЕДЕНУ ПОЗИЦИЈУ: пастеризовано млеко 2,8% мм у "Елопак"
амбалажи
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2. ПИТАЊЕ
2.Za stavku 3.Pavlaka 20%mm 1/1 uglavnom svi proizvođači pakuju taj artikal u čašama 0,18 ili
kanticama 0,7kg .Očigledno je vaš zahtev za većim pakovanjem
ali da bi obezbedili što veću konkurenciju smatramo da bi trebali da stavite pakovanje 0,7-1 kg
2. Одговор :
2. ТРЕБА ДА СТОЈИ ИЗМЕНА ЗА НАВЕДЕНУ ПОЗИЦИЈУ :Павлака са високим процентом масноће
(20%мм) 0,7-1 кг цена за 1 кг
3. ПИТАЊЕ
3.Stavku 4.maslac 20g proizvodi jedan jedini proizvođač, Imlek ad, čime ste onemogućili sve ostale
proizvođače da ravnopravno učestvuju
na tenderu te vas molimo da stavite pakovanje od 10-20g a cenu na kilogram čime u potpunosti
obezbeđujete ispunjenje vaših zahteva za tim artiklom sa jedne,a obezbeđivanje
što veće konkurencije sa druge strane.
3.Одговор:
3. ТРЕБА ДА ОСТАНЕ НАВЕДЕНА ПОЗИЦИЈА: Маслац од 20 г, пошто је то количина која нам је
потребна по нормативу, а мања паковања нам нису практична
4. ПИТАЊЕ
4.Stavku 5. sir kriška 45% i sitan sir 25% stavili ste pakovanje 3/1 što nije adekvatno našem
tržištu.Pakovanje je uglavnom 1/1, 5/1 i 10/1 pa vas molimo
da i to pakovanje prilagodite tržištu.Smatramo da bi pakovanjem
1/1,3/1,5/1 i 10/1 obezbedili ravnopravno učešće svih proizvođača na tenderu.
4.Одоговор:
4. ТРЕБА ДА СТОЈИ ИЗМЕНА ЗА НАВЕДЕНУ ПОЗИЦИЈУ :
Сир кришка (45% ) 5/1
Ситан сир (25% ) 5/1

НАВЕДЕНА ИЗМЕНА конкурсне документације, постаје саставни део конкурсне
документације даном објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца.

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА ЗА ДУСЖШ-04/17
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