Појашњење конкурсне документације за ЈН Д-01/16
Питање бр.1
На страни 49, под редним бројем 4.- молимо да нам одговорите КОЈИ СЕ
КОНКРЕТНО ДОКАЗ (ОБРАЗАЦ, ПОТВРДА, РЕШЕЊЕ и сл.) ТРАЖИ као доказ о
испуњености услова да понуђач има важећу дозволу за обављање делатности?
Одговор бр. 1
У конкурсној документацији наручиоца на страни 49 од 78 прописан је обавезни услов
да сваки понуђач мора да има дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
као услов за рад. Детаљно појашњење је дато у самој конкурсној документацији у
прилогу број 4 тачка 4 а да би могли да Вам дамо прецизан одговор потребно је
навести у питању вашу делатност.
Питање бр.2
Који је најмањи рок важења фиксне цене добара који може да се понуди?
Одговор бр. 2
Конкурсном документацијом наручиоца у обрасцу Понуда на страни 58 од 78
прописано је да рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана.
Питање бр. 3
У спецификацији за партију 3 – у додатним условима тражите уговоре о испоруци
предмета набавке за претходне 2 године у минималној вредности од 2.800.000,00
динара и изјаве оверене и потписане од стране купаца – а наша су питања:
а) да ли за две године заједно или за сваку појединачну годину вредност испоручене
робе треба бити 2.800.000,00 динара ?
б) молимо да нам појасните шта све треба да тражена изјава садржи од података, и
да ли на њој треба да буду наведени сви артикли који су садржани у склопу неке
конкретне партије или је довољно да пише рецимо месне прерађевине – трајне за
партију 3 или роба широке потрошње за партију 8 и сл. ?
Одговор бр. 3
Конкурсном документацијом у спецификацији за партију 3 на страни 21 од 78 захтева
се достављање 5 уговора о набавци од којих бар 3 морају бити са наручиоцима при
чему наручилац ни на који начин није дефинисао појединачну и укупну вредност
достављених уговора и изјаве потписане од стране купаца о испорученим добрима у
предходне 2 године у укупној вредности од 2.800.000,00 динара.
а) вредност испоручене робе треба да буде минимум 2.800.000,00 динара за
предходне две године заједно.
б) тражена изјава треба да садржи податке о купцу, да буде оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица купца и односи се на партију за коју се
конкурише што значи да не треба наводити појединачно све ставке из спецификације.
Питање бр.4
Да ли се приликом давања понуде даје било каква гаранција за озбиљност понуде?
Одговор бр.4
За конкретну јавну набавку наручилац није предвидео достављање гаранције за
озбиљност понуде.

Питање бр.5
Шта подразумевате под непосредним а шта под посредним буџетским корисницима?
Одговор бр.5
Наручилац у својој конкурсној документацији нигде не помиње термин ''непосредни ни
посредни'' буџетски корисник већ директни и индиректни корисници а тумачење ових
појмова прецизно је дато у Закону о буџетском систему.

