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ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ

МЛЕКА У ПРАХУ

1.    ПУНОМАСНО МЛЕКО У ПРАХУ

КОЛИЧИНА: 672.341 кг         
2.   ОБРАНО МЛЕКО У ПРАХУ

КОЛИЧИНА: 443.065 кг      

1.   Квалитет: Квалитет млека у праху у свему одговара одредбама важећег Правилника
о  квалитету  производа  од  млека  и  стартер  култура  („Сл.гласник  РС  бр. 33/2010, 69/2010,
43/2013-др.правилник и 34/2014).
Пуномасно млеко у праху саджи од 26% до 42%; млечне масноће у сувој материји по маси, а
обрано млеко у праху садржи не више 1,5 % млечне масноће у сувој материји по маси.
Паковање: натрон вреће-паковање преко 2,5 кг нето масе.
Паритет: складиште  Дирекције (Имлек,  ПК  Златибор,  Млекара  Панчево,  Млекопродукт
Зрењанин, Границе Младеновац, Meggle Srbija Крагујевац и Maser Milk Блаце).
Рок и начин плаћања: АВАНС 100% у року од 20 дана од дана издавања предрачуна.
Динамика преузимања: 15 дана од дана издавања писменог налога.
Писмена понуда заинтересованих предузећа за куповину млека у праху мора да садржи

следеће елементе:
-Врста и назив млека у праху;
-Количина млека у праху (кг);
-Цена (д/кг), са ПДВ-ом; 
-Остале погодности које се нуде, а битно утичу на повољност понуде.

Уз писмену понуду заинтересовани мора доставити:
-1 (једна) соло меницу, бланко потписану и оверену, 
-меничнo писмо-овлашћење, 
-фотокопију картона депо потписа оверену од стране банке 
-доказ  о поднетом Захтеву за регистрацију меница оверен  од овлашћене  банке  („Службени
гласник РС„ бр.56/2011) и
-извод из регистра привредних субјеката.
                                                                                                  

Критеријум за одлучивање је највиша понуђена цена, под истим економским условима
понуђача.

Продаја  млека  у  праху  се  врши  путем  Јавног  огласа  у  трајању  од  15  дана  од  дана
објављивања.

Рокови за достављање понуда су: сваки радни дан до 11 часова, у трајању од 15 дана од дана
објављивања огласа. 

      Понуде доставити у затвореним ковертама, на адресу, са назнаком:
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, БЕОГРАД, ул.Дечанска бр.8/а

«ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ МЛЕКА У ПРАХУ - НЕ ОТВАРАТИ», као и пуну адресу и
телефон понуђача на полеђини коверте.
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Јавна  отварања  одржаваће  се  сваког  радног  дана  у  12 часова  у  просторијама  Републичке
дирекције  за  робне  резерве,  Београд,  ул.  Дечанска  бр.8а, у  трајању  од  15  дана  од  дана
објављивања огласа.
                                                                                                                                                              

Непотпуне  и неблаговремене  понуде,  као и понуде  предузећа која су у спору, чији је
текући рачун у блокади или имају финансијски дуг према Дирекцији, неће се разматрати.

Републичка дирекција за робне резерве ће донети одлуку о избору најповољније понуде
на основу које ће са најповољнијим понуђачима закључити уговор о продаји.

Републичка дирекција за робне резерве ће писмено обавестити учеснике овог огласа о
резултату избора у року од 7 (седам) радних дана од дана отварања понуда.

Дирекција задржава право једностраног одустајања од продаје наведених производа по
овом огласу. 

    Све  информације  могу  се  добити  у  Републичкој  дирекцији  за  робне  резерве,  Београд,  ул.
Дечанска бр.8/а, телефони: 011/3239-052, 3239-058, и 3236-407.


