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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-9632 
Датум: 12.11.2019.г. 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица   
   
     

 На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) 
достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересових лица упућена 
електронским путем  дана 23.10.2019.г. а у вези јавне набавке бр.27/2019 – Набавка 
производа који служе за исхрану болесника у Општој болници Ваљево. 
 
Питање: 1.: Као потенцијални учесник за ЈН у отвореном поступку број 27/2019, потребно је да 
нам појасните поједине ставке: 
Партија бр. 5 - Пилеће месо - да ли је у питању свеже или замрзнуто месо? 
Партија бр. 14 - Намирнице широке потрошње  
- Парадајз пире 1кг - с обзиром да нам није познато да на тржишту постоји произвођач који ради 
паковање од 1кг, да ли постоји неко друго паковање које је прихватљиво? Стандардна паковања су 
720г, 4/1 и 5/1. 
- Црни чај 0.250 - да ли бисте могли да објасните на шта се односи "0.250"? 
- Сок густи тетрапак 1/2 - углавном се паковања од 1/2 раде у пластичној амбалажи, за тетрапак је 
стандардно паковање од 1 литар. Замолила бих Вас да се изјасните поводом тога? 
Такође нас занима да ли постоји унапред дефинисана динамика испоруке за партије широке 
потрошње и пилетине? Односно, да ли се барем оквирно зна колико би то пута било на недељном 
или месечном нивоу, по партијама? 

Одговор: Добра која се нуде у партији бр. 5 - Пилеће месо – у питању je свеже месо.  
За парадајз пире наручилац је направио техничку грешку наводећи паковање, а потребно је 
паковање од 5 килограма. За Црни чај захтевамо паковање од 20 врећица. Изменом 
конкурсне документације Наручилац ће прецизно дефинисати паковања за обе позиције. 
За сок густи тетрапак наручилац је направио техничку грешку наводећи паковање. Изменом 
конкурсне документације Наручилац ће прецизно дефинисати паковање. 
Рок испоруке дефинисан је конкурсном документацијом. Динамике испоруке  широке 
потрошње до сада се обаљала десетодневно, пилетина се испоручује најмање два пута 
недељно.   

Питање: 1.: Као потенцијални учесник за ЈН у отвореном поступку број 27/2019, замолила бих Вас 
да се за партију бр. 2 - Млеко и млечни производи, изјасните који проценат млечне масти тражите 
за ставке кисело млеко и јогурт? 

Одговор: Добра која се нуде у партији бр. 2 - Млеко и млечни производи, проценат млечне 
масти за ставку кисело млеко је 2,8% а за јогурт 1,6%.  
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