Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић”,
Радоја Домановића 2, 34000, Крагујевац

Број: 489

Датум: 15.06.2016.год.

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са
припремањем понуде по јавној набавци намирнице за припремање хране
ЈН бр. 1.1.2/2016

Дана 13.06.2016. године од заинтересованог лица путем електронске поште примили смо
следеће питање:
Питање

Уколико понуђач није произвођач да ли важећи уговор са надлежним институтом или
заводом може доставити за произвођача?

ОДГОВОР

Наручилац прихвата да се као услов пословног капацитета: Да понуђач гарантује да су
понуђена добра-намирнице под редовним надзором и контролом безбедности хранездравствене исправности од стране овлашћених институција које ту контролу спроводе у
складу са важећим прописима достави као доказ: Важећи уговор са надлежним
институтима, заводима, центрима, лабораторијама и сл. за понуђача или произвођача или
увозника.
Уколико је важећи уговор достављен од произвођача или увозника, понуђач је обавезан да
достави и важећи уговор или други одговарајући доказ о сарадњи са произвођачем или
увозником.
Дана 14.06.2016. године од заинтересованог лица путем електронске поште примили смо
следеће питање:
Питање

На основу члана 63 ЗЈН-а (Сл.гласник РС 124/2013, 14/2015 и 68/2015) молимо за
појашњење ваше конкурсне документације:
На страни 21/82 ваше конкурсне документације сте под тачком 5 предвидели да је понуђач
у обавези да достави потврду Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да
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је уписан у централни регистар у складу са чланом 15 Закона о безбедности
хране (Сл.гласник Рс 41/09).
Питање: Да ли за добра животињског порекла понуђач и произвођач треба да поседују од
Управе за ветерину доказ да испуњавају вет. санитарне услове и да има одређен
ветеринарски контролни број?

ОДГОВОР

За добра животињског порекла, услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, да понуђач има
важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
понуђач доказује достављањем важећег Решења Министарства пољопривреде, трговине,
шумарства и водопривреде -Управа за ветерину - да објекат испуњава прописане
ветеринарско санитарне услове и да је објекту додељен одређен ветеринарски контролни
број.
Уколико понуђач није истовремено и произвођач, дужан је да достави одговарајући
доказ/решење за произвођача.
Уколико понуђач није произвођача, обавезан је да достави важећи уговор или други
одговарајући доказ о сарадњи са произвођачем.
Наручилац ће сходно постављеним питањима заинтересованих лица и датим одговорима
извршити измену конкурсне документације за предметну јавну набавку у складу са чланом
63. ЗЈН, како би омогућио већу конкуренцију, а у складу са начелом једнакости понуђача.
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