ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Питање :
С обзиром да је у конкурсној документацији на страници 12/39 наведно:
"Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75.ст. 1.тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре,који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре" из
чега произилази да понуђачи који су регистровани у регистру понуђача не достављају
податке само из члана 75.ст.1.тач.1)
*Да ли понуђач који је уписан у регистру понуђача доставља доказе из члана
75.ст.1 тач. 2),3),4) с обзиром да је уписом у регистар понуђача већ доказао обавезне
услове из члана 75.ст.1 тач.1),2),3),4) сходно члану 78.став 1.?

Одговор:
Не доставља.

Питање :
У конкурсној документацији на страници 33/39 у тачки 1 наведено: "Изабрани
понуђач је у обавези да приликом сваке прве испоруке одређеног добра из спецификације,
достави лабораторијске извештаје издате од стране акредитоване лабораторије, о
здравственој исправности производа на садржај остатака (резидуа) тешких метала и
пестицида, сходно условима прописаним Законом о безбедности хране и позитивним
прописима за сва добра која су предмет набавке."
*Да ли се захтев за достављањем наведених лабораторијских извештаја односи на
партију 1. Свеже месо и 4. Прерађевине од меса?

Одговор:
Да односи се и на партију 1. Свеже месо и 4. Прерађевине од меса.

Питање:
*Да ли се лабораторијски извештаји сматрају "пратећом документацијом" приликом
подношења понуда с обзиром да се на дну странице 33/39 наводи: "У случају да понуђач
не достави тражену пратећу документацију понуда ће се сматрати неисправном." а у
напомени се наводи да се лабораторијски извештаји достављају приликом сваке прве
испоруке одређеног добра?

Одговор:
Да сматра се да се лабораторијски извештаји достављају приликом сваке прве
испоруке одређеног добра.

Питање:
Да ли је довољна једна меница за озбиљност понуде, једна заједничка
документација,једна фасцикла са одвојеним условима по партијама или мора свака
партија одвојено спакована у посебној коверти

Одговор:
Довољна је.

Питање:
Да ли уписивати цене за сваки производ посебно у образцу структуре цена за партије
8,9 и 10 или је довољно само навести проценат умањења?

Одговор:
Довољно је навести само проценат умањења за партије 8,9 и 10.

Питање:
У измењеној верзији позива за ЈН 14/16 у обрасцу структуре цена код става 18.11. и
18.12 два пута је уписан текст исте садржине са различитом потребном количином што
ствара нејасноћу у погледу захтева паковања зачина. Такође код става 18.16 сирће
јабуково уопште није наведена количина.
Молим да нам ове нејасноће појасните како би структура цена била исправна.

Одговор:
Поштовани ваша сугестија је узета у разматрање и у прилог томе извршићемо измену
конкурсне документације за ЈН 14/16.

Комисија за ЈН 14/16

