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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-600/6ж 
Дана: 23.07.2019. године 
 

 
 
На основу чл. 63 ст. 3 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) именована Комисија наручиоца 
Установе студентског стандарда Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе 
Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: Наручилац) упућује 
 

 
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
у поступку јавне набавке бр. ЈН-ОС 05/2019 

за јавну набавку добара -  прехрамбени производи 
 
I. Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 22.07.2019. 
године (понедељак) у 13.20 часова и дана 23.07.2019. године (уторак) у 10.14 часова путем е-
маила Захтеве за појашњењем конкурсне документације.  
 
Наручилац сходно року од три дана од дана пријема захтева, одговоре објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници www.scns.rs. 
 
Питање бр. 1: 
 
"На страни 25/177 конкурсне документације стоји: 
 
„15. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 
1. Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави средство обезбеђења за 
озбиљност понуде: 
 
- банкарску гаранцију за озбиљност понуде за партије 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 и 16 
донеће у висини од 10% од вредности понуде без пдв-а за сваку партију. 
 
- банкарску гаранцију за озбиљност понуде за партије 8,17,18,19,20 и 21 донеће у висини од 
10% од процењене вредности без пдв-а за сваку партију. 
 
Рок важења банкарске гаранције је минимално исти колико и понуђени рок важења понуде 
од стране сваког понуђача, с тим да не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна, неопозива и платива на 
први позив, без приговора. 
 
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након 
истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да 
потпише или благовремено не потпише оквирни споразум или не достави средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење оквирног споразума прописано конкурсном 
документацијом. 
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Наше питање гласи: Да ли банкарска гаранција за озбиљност понуде за партије 1,2 и 3 , која 
се прилаже уз понуду, може да гласи и на већу вредност од 10% вредности понуде без ПДВ-а 
(нпр. на 10 % од процењених вредности поменутих партија без ПДВ-а), како би испунили 
захтеве из конкурсне документације?" 
 
Одговор на питање бр. 1:  
 
Износ банкарске гаранције не може да буде мањи од 10% вредности понуде без ПДВ-а, док је 
износ преко тога дозвољен.  
 
Питање бр. 2:  
 
"1. На страни 127/177 конкурсне документације, у делу који се односи на техничку 
документацију за партију 1 – јунеће месо налазе се посебни захтеви Наручиоца за артикле 
јунеће месо -миланез и јунеће месо компензовано. 
 
Наше питање гласи: Да ли се ови артикли морају искључиво испоручивати на висећим 
кукама у транспорном возилу, или се могу испоручивати и у пластичним лоднама, исечени 
по анатомским регијама? 
 
 2. На страни 129/177 конкурсне документације, у делу који се односи на техничку 
документацију за партију 2 – свињско месо налази се посебан захтев Наручиоца за артикал 
француска обрада (без коже на подлактици и потколеници). 
 
Наше питање гласи: Да ли се овај артикал мора искључиво испоручивати на висећим 
кукама у транспорном возилу, или се може испоручивати и у пластичним лоднама, исечен 
по анатомским регијама? 
 
 3. На странама 129/177 и 130/177 конкурсне документације, у делу који се односи на 
техничку документацију за партију 2 – свињско месо налази се посебни захтеви Наручиоца 
за артикле : ћевапи од 20 грама по комаду, пљескавица од 120 грама, ражњићи од свињског 
меса 1. категорије и роштиљ кобасица од 100 грама. Посебан захтев Наручиоца се односи на 
паковање ових артикала у пластичне лодне са поклопцем. 
 
Наше питање гласи: Да ли наведени артикли могу испоручивати у обичним лоднама без 
поклопца, уз поштовање осталих посебних захтева Наручиоца? 
 
 4. На страни 130/177 конкурсне документације, у делу који се односи на техничку 
документацију за партију 2 – свињско месо налази се посебан захтев Наручиоца за артикал:  
роштиљ кобасица од 100 грама. 
 
Наше питање гласи: Да ли се ради о свежој, свежој – продимљеној или бареној роштиљ 
кобасици? 
 
 5. На страни 133/177 конкурсне документације, у делу који се односи на техничку 
документацију за партију 3 – прерађевине од меса , налази се посебан захтев Наручиоца за 
артикал: Прашка шунка, под бројем 9. 
 
Наше питање гласи: Обзиром да се ради о Правилником заштићеном производу, да ли 
можемо понудити еквивалент у складу са осталим посебним захтевима Наручиоца за овај 
артикал? 
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6. На страни 133/177 конкурсне документације, у делу који се односи на техничку 
документацију за партију 3 – прерађевине од меса , налази се посебан захтев Наручиоца за 
артикал: новосадска салама, под бројем 11. 
 
Наше питање гласи: Обзиром да Правилником овај артикал није дефинисан, 
претпостављамо да се ради о (сродном) комерцијалном називу производа. Можете ли нам 
ближе објаснити о ком артиклу се ради, односно да ли се ради о ферментисаној сувој, 
полусувој или бареној кобасици? 
  
7. На страни 133/177 конкурсне документације, у делу који се односи на техничку 
документацију за партију 3 – прерађевине од меса , налази се посебан захтев Наручиоца за 
артикал: чајна кобасица, под бројем 13. Посебан захтев наручиоца се односи на садржај 
влаге у производу до 25 %. 
 
Наше питање гласи: Да ли се ради о техничкој грешци, обзиром да је Правилником 
дефинисан проценат влаге од 35% у  захтевима квалитета за ферментисане суве кобасице?" 
 
Одговори на питање бр. 2: 
 
1. Артикли се испоручују искључиво на кукама. 
2. Артикли се испоручују искључиво на кукама. 
3. Наведени артикли морају бити у лоднама са поклопцем.  
4. Ради се о свежој роштиљ кобасици.  
5. Може се понудити и еквивалент.  
6. Ради се о бареној кобасици, грубо уситњеној. 
7. У питању је техничка грешка, конкурсна документација ће бити измењена у делу 
техничке документације. 
 
 
II. Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 

Рок за подношење понуда је 02.08.2019. године до 08,00 часова. 
 

III. Контакт особа: Драгана Кнежевић, дипл.правник, службеник за јавне набавке, факс. 
021/458-926, e-mail: javne.nabavke@scns.rs, сваког радног дана од понедељка до петка у 
периоду од 07.00 до 14.00 часова. 
 
IV. Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.  


