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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Прерадовићева 2 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР: 08762198;  ЕППДВ:132716493 
 

Број: 919/1-3 

Датум: 22.08.2019.  

 

На основу члана 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15), а по Захтеву за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, достављеног од стране заинтересованог лица дана 21.08.2019. и заведеног 

под бројем 1118, којим се траже додатне информације и појашњења у вези са припремањем 

понуде у отвореном поступку,  за јавну набавку добара: Мазива 2019. год. по позиву за 

подношење понуда  број 52, објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници ЈП 

“Војводинашуме“ и Порталу службених гласила РС и базе прописа дана  05.08.2019. год.  

достављају се следеће 

 

 

II  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

 

Постављена су  следећа  питања:  

 

1. „Да ли ће бити прихваћени извештаји о понуђеним уљима издати од стране Грчке 

сертификоване  лабараторије  (у прилогу доказ о серификацији по траженом стандарду); 

2. Да ли је обавезно да на паковањима бачва буде исказана количина у кг (на самом 

паковању) или може и у литрама, наравно понуда ће бити исказана у кг. 

3. С обзиром да смо увозници или  дистрибутери за 3 бренда, да ли ће бити прихватљиво да 

референтне количине  по траженим ставкама прикажемо у сва 3 бренда, или само у 

понуђеном бренду по ставци у оквиру партије.“ 

 

ОДГОВОРИ:  

 

1. Биће прихваћен извештаји издати од стране Грчке сертификоване лабараторије, с 

тим што је понуђач у обавези да поступи у складу са захтевима из конкурсне 

документације - прилог бр.5, тачка 1.3 у коме се захртева да је понуђач дужан да 

поред документа на страном језику, достави и превод тог документа на српском 

језику; 

2.   На паковањима може бити исказана количина у кг, или у литрама; 

3. Референтну листу је потребно поднети у складу са захтевима из конкурсне 

документације, где стоји: 

  

ДОДАТНИ УСЛОВИ – РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 

Уз понуду понуђач је обавезан да достави референтне листе о продатим количинама, за 

претходне 3 године и то за најмање количине, како следи за поједине партије: 

Партија бр. 1 – понуђач је обавезан да достави да је продао у претходне 3 године најмање 

165.000 кг;   
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Партија бр. 2 – понуђач је обавезан да достави да је продао у претходне 3 године најмање 

140.000 кг;   

Партија бр. 3 – понуђач је обавезан да достави да је продао у претходне 3 године најмање 

7.500 кг .  

Референтна листа треба да буде у захтеваним количинама из конкурсне документације и 

обухватити производ – добра која су наведена у понуди, за сваку партију посебно. 

 

  

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Душко Савић, маст.инж.пољ.техн. 

 

 

 

 

 

 

ДОСТАВИТИ:  

- на Порталу јавних набавки; 

- на интернет страници наручиоца; 

- Сектору за финансије, комерц. послове и маркетинг; 

- архиви. 


