Основна школа „Дринка Павловић“
Ул. Косовска 19, 11000 Београд
Датум: 13.05.2019. год.
Дл. број: 525

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације бр. 414 од 17.04.2019. године и Прве измене конкурсне документације бр.
478 од 06.05.2019. године за поступак јавне набавке бр. 1.1.2./19 – „Намирнице и пиће за
припремање оброка у школској кухињи“ (у даљем тексту: Конкурсна документација),
Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Основна
школа „Дринка Павловић“ из Београда, у законском року објављује, свим
заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања II
постављена од стране заинтересованих лица
за отворени поступак јавне набавке - услуга бр. 1.1.2./19 – „Намирнице и пиће за
припремање оброка у школској кухињи“
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво цитирати питање, односно
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом
одговор/појашњење на исто:
Питање/захтев за појашњење бр. 1:
Поштовани,
Замолићу за појашњење конкурсне документације ЈН ОП-ОС 1.1.2/19 Намирнице и пиће за
припремање оброка у школској кухињи.
Које је захтевано време за испоруку робе за партију 1.
Хвала најлепше.
Одговор/појашњење бр. 1: У члану 10. модела оквирног споразума је наведено да је за
све партије предметног поступка испорука добара свакодневна у периоду понедељак
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петак, између 08:00 и 11:30 часова, а све у складу са поруџбеницом послатом путем
електронске поште дан раније до 12:00 часова. Наведено значи да наручилац може, а и не
мора да врши свакодневну поруџбину предметних добара већ ће то радити по потреби,
али и договорно са Добављачем поштујући и његову пословну политику у том смислу.
Сходно изнетом, одговор на питање јесте – свакодневно, али уз претходно прецизно и
благовремено исказивање количине и сатнице.

Комисија за отворени поступак јавне набавке бр. 1.1.2./19

Напомена: Овај документ са логом школе пуноважан је без печата и потписа
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