
Наручилац Завод за трансфузију крви Ниш

Адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.48

Место Ниш

ПРЕДМЕТ : одговор на постављенo питањe у вези  јавне  набавке мале           
вредности-  Захвални оборок – прехрамбени производи ЈН бр 19/16
У смислу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам 
одговор на Вашe постављено питање  заведено у Заводу  за трансфузију крви 
Ниш под бројем 1262 од 12.05.2016 године

ПИТАЊЕ :
1-Обзиром да различити произвођачи воћних сокова у воћном садржају сока 
од 50% имају различит садржај боровнице, молом вас да појасните да ли 
постоји обавеза минималног садржаја боровнице у воћном соку.
2-Да ли чоколада може да садржи додатке као што је , пиринач, кекс,итд. Да 
ли је неоподно да на паковању буде назначено дасе ради о млечној чоколади , 
или може да буде крем табма и слично , да ли је бела или црна и који је 
минимални и максимални проценат садржаја какаа

ОДГОВОР .
1-не постој обавеза минималног садржаја боровнице у воћном соку
2-чоколада  не сме да садржи друге додатке као што су пиринач, кекс идр . 
Чоколада мора да буде искључиво црна млечна чоколада( не може да буде 
крем табла или слично ) Једино може да садржи какао  максимално 40%
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