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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
               Комисија за јавну набавку
         II Број II, 404-1-Д-6/18- 24.01.2018. године
                    Београд, Македонска 42

                  Зсл-3

ПРЕДМЕТ: Појашњења конкурсне документације за јавну набавку добара-набавка пића и прехрамбених
                производа за кафе кухињу, број јавне набавке  II, 404-1-Д-6/18

Питање потенцијалног понуђача гласи:
„У тендерској документацији тј. у Напоменама из спецификације добара је наглашено да је понуђач
дужан да достави узорак артикла са декларацијом ако се не нуди оригинално добро које се тражи у
спецификацији добара, већ одговарајући производ.
Молимо Вас за следећа појашњења:

1.   ставке 4. Шећер бели кристал ситни 1кг
                        5. Шећер бели у кесици пак 5г
                        6. Шећер жути у кесицама пак од 5г
С обзиром да у напомена код ових артикала  није ништа написано, да ли се подразумева с обзиром да
је шећер у питању и да нема наглашену марку или произвођача да не треба да се достављају узорци и
декларације?

Одговор наручиоца:
За шећере под ставкама 4,5,6  Спецификације не треба достављати ни узорак ни декларацију.

2. За ставке 14.  Coca  Cola  и ставка  15.  Schweppes  Bitter  lemon--  с обзиром да је наглашено да
исклључиво треба понудити  ове артикле, а пошто су у питању оригинали, да ли то подразумева
да се не доставлљају узорци и декларације ?

Одговор наручиоца:
Како су у питању оригинали не треба достављати ни узорке ни декларацију.

      3.  за ставку 12. Минерална вода Књаз Милош или одговарајућа у стакленој или пластичној
амбалажи од 1,5лит.
С обзиром да је минерална вода Књаз Милош сада у паковању од 1,75л, а не више у паковању од 1,5л
како сте тражили. да ли треба да нудимо неку другу минералну воду од 1,5лит (тражена количина  је
1300  ком од 1,5л)  и ако је тако с обзиром да у напомени  нема ништа написано за узорак,  да ли то
значи да се узорак са деклларацијом не предаје?

Одговор наручиоца:
Уколико се нуди минерална вода Књаз Милош, не треба достављати ни узорак ни декларацију, док за
одговарајућу треба доставити и узорак и декларацију.
Због промене паковања минералне воде наручилац врши измену конкурсне документације у
спецификацији добара под тачком 12. тако што дописује и паковање од 1,75 л, и у напомени „Ако се не
нуди Књаз Милош већ друга одговарајућа,  понуђач је дужан да достави узорак и декларацију
произвођача, као и да назначи које паковање нуди.

      4. За ставку 13. вода негазирана у пластичној амбалажи  од 0,5 л Aqua Viva илли одговарајућа?
 С обзиром да у напоменама нема ништа написано, да ли значи да ако нудимо одговарајућу нема
потребе да се доставља узорак са декларацијом?

Одговор наручиоца:

Уколико се нуди негазирана вода Aqua  Viva  не треба достављати узорак и декларацију,  за одговарајућу је
потребно.  Из тог разлога наручилац врши измену конкурсне документације у спецификацији добара под

тачком 13. у напомени „Ако се не нуди Aqua Viva већ друга одговарајућа, понуђач је дужан да
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достави узорак и декларацију произвођача, као и да назначи које паковање нуди.

Измењена страна 27 од 33 страна мења се страном 27 А од 33 страна.

Измењена страница је саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација има 33 стране.

Због измене конкурсне документације наручилац продужава рок за доставу понуда на 30.01.2018,.
године, до 10,00 часова.

    Председник Комисије
  ___________________
    Здравко Војновић


