
 
Појашњење конкурсне документације за ЈН Д-04/17: Набавка прехрамбених 
производа намирница за потребе  Студентског центра у Крагујевцу 
 
Питање: 
Под редним бројем 5. из спецификације предмета набавке, за партију број 1. Риба, 
страна 6 од 68 тражи се '' Ослић хоки замрзнут, очишћен (без главе и репа), мин. 700 
гр/ком'' 
С обзиром да смо 20 година увозник замрзнутих риба свих врста директно од 
произвођача, с тога одговорно тврдимо да се уназад годину дана не може набавити 
ОСЛИЋ ''ХОКИ'' тражене величине нигде на свету, па ни на домаћем тржишту јер нема 
излова те врсте ослића осим у малим количинама и то величине до 150 гр/ком. 
Молимо Вас да имате ову чињеницу у виду те да промените овај ваш захтев из 
документације и уместо ОСЛИЋ ХОКИ дозволите да се понуди ОСЛИЋ ХЕК 
лат.Merluccius Hubbsi (који је и квалитетнија риба у односу на тражени ''ХОКИ'' 
лат.MacruronusMagellanicus), јер смо 100% уверени да нико од потенцијалних 
понуђача није, нити може бити у стању да вас снабдева овом врстом рибе у величини 
коју сте тражили конкурсном документацијом. 
Да не бисте били ускраћени за довољан број понуда те изабрали најповољнију 
молимо да промените једино овај артикал под редним бројем 5. Из напред наведених 
разлога.  
Молимо да нам одговорите да ли сте савесно испитали тржиште и пронашли барем 3 
потенцијална добављача за замрзнути ОСЛИЋ ХОКИ 700 гр+ који тражите у овом 
тренутку и да ли дозвољавате да се уместо ове рибе понуди и замрзнути ОСЛИЋ ХЕК 
од мин. 700гр/ком?     
 

Одговор: 

Производ дефинисан под редним бројем 5 из спецификације предмета набавке, за 

партију 1. Риба, је дужи низ година предмет континуираних испорука у установи и за то 

време нисмо имали проблема у испоруци.  Приликом сачињавања спецификације 

предмета набавке, комисија је извршили испитивање на тржишту и констатовала да је 

могуће да се изврши набавка предметног производа. Наручилац остаје при 

карактеристикама производа дефинисаним у предметној спецификацији. 

 

 


