
 

             Брoj:сл. 
             Датум: 17.08.2017. 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 09/17/ОП 

  
ПОЈАШЊЕЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БРОЈ 2 

 
ПИТАЊЕ 1:Наруциоц је као додатни услов између осталог  навео:` 
 
6) да у претходне 3 године рачунајући до дана објављивања позива за подношење понуда није 
био у блокади, односно да му рачун није био блокиран 
 
Доказ: 
 
 
Потврда Народне Банке Србије која се односи на дане блокаде рачуна (и то 3 године уназад 
рачунајући од дана објављивања позива на порталу Управе за јавне набавке).Уколико понуђач не 
достави овај доказ, Наручилац ће проверу испуњености наведеног услова извршити на сајту 
Народне Банке Србије 
 
Како наруциоц мисли да провери на сајту НБС?  
Посто је ту доступно само задње 3 године, тако да наруциоц не мозе проверити 3 године од дана 
објављивања позива за подносење вец само од дана отварања понуда. 
Молим наруциоца да јос једном испита овај услов односно нацин његовог доказивања и усклади 
КД. 
 
ОДГОВОР 1:Наручилац је извршио измену конкурсне документације на начин да је предиђено да 
су  понуђачи обавезни да као доказ доставе потврду Потврду Народне Банке Србије која се 
односи на дане блокаде рачуна и то 3 године уназад рачунајући од дана објављивања позива на 
порталу Управе за јавне набавке, односно за период од 27.07.2014. до 27.07.2017. године 
 
ПИТАЊЕ 2:Надаље је наруциоц у измени Кд навео за партију 4. 
 
Технички капацитет 
Односи се на остварени дневни капацитет производње млека у 2015. години. 
Доказ: оверена потврда од Привредне коморе Србије,Војводине или регионалне привредне 
коморе или Решење министарства надлежног за пољопривреду. 
- није доставио доказ 0 бодова 
- до 9999 литара 4 бода 
- од 10000 до 18999 литара 7 бодова 
- преко 19000 литара 10 бодова 
Понуђач је дужан да достави доказе о оствареној дневној производњи млека у 2016. Години, а 
уколико понуђач уједно није и произвођач, у том случају наведене податке за произвођача. 
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Ста је исправно? 2015 или 2016? 
Молим наруциоца да прецизира тацно ста трази! 
Да ли се трази производња млека или прерада млека? 
У ресењу Министарства пољопривреде-управе за ветерину да објекат испуњава вет.сан. услове 
је   је вец утврдјен дневни капацитет за прераду млека. 
Да ли је тај доказ прихватљив наруциоцу?  
С обзиром да нам није јасно какву потврду мозе издати ПКС, ПКВ ? 
 
ОДГОВОР 2: 
 
У конкурсној документацији је грешком остао податак за 2015. Годину, дакле ради се о капацитету 
производње и прераде млека у 2016. Години.Потврду на наведену околност издаје Привредна 
Комора а такође податак је садржан и у Решењу Министарства пољопривреде-Управе за 
ветерину и тај документ је довољан као доказ о поседовању одређеног капацитета. 
Наручилац је и тражени капацитет ускладио са потребама како би омогућио што већу 
конкуренцију. 
 
ПИТАЊЕ 3:Надаље молим наруциоца да образлози за ста доказује полиса осигурања? Када се 
вец трази саобрацајна дозвола и атест за возило. 
Да ли наруциоца занима колику премију има понудјац или са којом осигуравајуцом куцом сарадјује 
или је то предмет ове Јн? 
 
ОДГОВОР 3:Наручилац је изменио конкурсну документацију и полиса више није потребан доказ. 
 
ПИТАЊЕ 4:Наруциоц је предметну набавку поделио на 17 партија. Измедју осталог партија 14. су 
Сиреви док је партија 16.-Остале намирнице. 
Да ли је наруциоц греском оставио у партији 16. ставке 3. и 4 ? 
 
"3. ПОЛУТВРДИ СИР - 45% масноће, паковање 1,2-1,6кг 
4. СИР ТОПЉЕНИ у кутији, минимум 140 грама кутија" 
  
ОДГОВОР 4: 
 
Наручилац је изменио конкурсну документацију те је  
 
"3. ПОЛУТВРДИ СИР - 45% масноће, паковање 1,2-1,6кг 
4. СИР ТОПЉЕНИ у кутији, минимум 140 грама кутија" 
 
Из партије 16-Остале намирнице пребацио у партију 14-Сиреви, с обзиром да се ради о сродним 
добрима. 
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