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Дел. број: 302 

Датум: 01.03.2019.године 
 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, Средња школа “Свети Трифун” 

са домом ученика - Александровац, дана 28.02.2019.године достављамо одговоре на 

питања у вези конкурсне документације за јавну набавку број бр. 5/2019 – набавка 

намирница и прехрамбених производа по партијама. 
 

Додатне информације и појашњења - одговори на питања у поступку 5/2019 – набавка 

намирница и прехрамбених производа по партијама 
 

Дана 28.02.2019. године путем електронске поште од стране понуђача постављена су 

следећа питања: 
 

ПИТАЊЕ  бр. 1 

Poštovani, 

Rok isporuke –pondorisanje se stavili  sa najvećim bodovanjem od 10 bodova za isporuku istog 

dana za 2 časa od  trenutkaTrebovanja, ali po članu 10. zakona o javnim nabavkama ste ograničili 

konkurenciju da Vam može samo neko iz vašeg okruženja dostavljati robu. 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1. 

Рок испоруке је дозвољен као елемент критеријума за економску најповољнију 

понуду.   

Наш начин бодовања и давања максималан број пондера (10 пондерра) за испоруку 

истог дана до два часа смо ставили са обзиром да се ради о посебној врсти делатности, 

односно поступку набавке намирница и прехрамбених производа и наших услова 

рада и начину набавке тј. свакодневног требовања свежих намирница посебно млека 

и млечних производа и свежег меса да би што сигурније задоваљили квалитет и 

безбедност намирница, као и малим капацитетом за лагеровања и чувања 

намирница.  

Наш Дом ученика има мали капацитет ученика (60 ученика) и често осуство или 

накнадно пријава ученика (остајање викендом) захтева требовање истог дана. 

Количине требовања на дневном нивоу за партију млеко и млечне производе су мале 

и уобичајна су например за млеко 3 до 4 литра и јогурта око 30 комада. 

На основу унапред изнетог, начину набавке и наших услова за рад, сматрамо да 

имамо оправдање да захтевамо требовање истог дана и начину бодовања као 

елемента критеријума које смо ставлили за максималан број пондера (10 пондерра) за 

испоруку истог дана до два часа. 
 

Срдачан поздрав, 
 

Свим понуђачима који су  

преузели конкурсну документацију 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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