
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Питање: 

На страни 17. Конкурсне документације стоји да је рок важења менице за добро извршење 
посла је 60 дана дуже од истека рока. Колики је рок важења меничног овлашћења за озбиљност 
понуде? 

 
Одговор: 

Меница за озбиљност понуде има рок важења минимум 60 дана од дана отварања понуде. 
Меница за добро извшење посла  важи од дана потписивања уговоро и за сво време важења 

уговора. 
 

Питање: 
На страни 32 ,/ напомена/, тачка 5 стоји „понуђачи исказују цену у проценту према 

доминантној цени воћа и поврћа прве класе на тврђавској зеленој пијаци у Нишу.“ 
Да ли се уписује ПРОЦЕНАТ или се за тај проценат  умањује доминантна цена са Тврђавске  
зелене пијаце у Нишу? 

Удаљем тексту стоји...уколико за тражени артикал не постоји цена на сајту са зелене пјаце 
у Нишу, меродавна је цена на Тврђавској зеленој пијаци (у претходној реченици стоји, да се цена 
исказује према доминантној цени са Тврђавске зелене пијаце у Нишу). 

Да ли су зелена пијаца и Тврђавска зелена пијаца исте пијаце, ако нису прецизирајте са 
које пијаце се узима доминантна цена за понуду, са које пијаце се узимају цене уколико на једној 
од тих нема траженог артикла? 

 
Одговор : 

За партије: 8,9,10 понуђачи исказују цену у проценту према доминантној цени воћа и 
поврћа прве класе наТврђавској зеленој пијаци у Нишу, која је наведена на сајту СТИПС-а (сајт 
Министарства пољопривреде РС http://www.stips.minpolj.gov.rs/ ), према задње објављеним 
подацима ( Сви прозводи из исте партије имају исти проценат увећања или смањења). Уколико за 
тражени артикл не постоји цена на сајту http://www.stips.minpolj.gov.rs/ , цену утврђује трочлана 
комисија ( два члан одређује наручилац једног понуђач) на Тврђавској зеленој пијаци у Нишу у 
дану испоруке. Комисија извештај подноси у писанојформи и за тачност одговара кривично и 
материјално. Понуђач уз отпремницу-фактуру мора да достави оверен, потписан и одштампан 
примерак цена са датумом  и временом штампе. 
НАВЕДЕНЕ  ПРОЦЕНТУАЛНЕ  ЦЕНЕ ВАЖЕ ЗА ЦЕО ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ 
УГОВОР 

 
Питање:  

Да ли се докази  за обавезне и додатне услове могу доставити у једном примерку, за све 
три партије? 
 
Одговор : 

Докази за обавезне и додатне услове могу се доставити у једном примерку, за све три 
партије (8,9 и 10). 
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