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У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр.
124/2012) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – добра
–-Куповина млека и млецних производа за потребе Предшколске установе
„11.април“обликована у четири партије, бр. ЈН 13-102-90;
Дана 28.11.2013.године Наручилац је примио следећа питања :

Питање1.
Да ли је за наручиоца прихватљива и понуда која нуди пастеризовано млеко са
3,2% мм у тетрабрик амбалажи, а не само у елопаку или пет боци, с обзиром да
су и елопак и тетрабрик у суштини иста врста амбалаже?
Питање 2.
Да ли поред укупног прихода од продаје млека и млечних производа у
претходне три године у износу од 60 милијарди динара, неопходно доказивати и
пословни капацитет ( пословни приход од 99 милиона динара у истом периоду?
Ако јесте, да ли је такав услов у логичној вези са предметом јавне набавке, а
нарочито са финансијским капацитетом понуђача?
Питање 3.
Да ли су купопродајни уговори између наручиоца и понуђача, из којих се види
да је предмет уговора куповина млека и млечних производа, довољан доказ
којим се доказује испуњеност пословног капацитета, или су поред уговора
обавезне и копије фактура?
Питање 4.
Наручилац је у напомени на страни 7 од 48 конкурсне документације објаснио
шта сматра истоврсним добрима са предметом предметне јавне набавке, а како
прихвата и добра сличне врсте предмету јавне набавке, молимо наручиоца да
нам ближе појасни која су то добра сличне врсте, односно, који су то производи
од млека који су према оцени наручиоца слични захтеваним производима?

ОДГОВОРИ:
1. За наручоца је прихватљива и понуда у којој се нуди пастеризовано
млеко са 3,2 % мм у тетрабрик амбалажи.
2. Понуђач је у обавези да доказује и пословни капацитет за тражени
период. Такав услов јесте у логичној вези са предметом јавне набавке ,
као и са финансијским капацитетом понуђача.
3. Потребно је доставити и копије уговора и копије фактура.
4. Чланом 3. Закона о јавним набавкама став 1. тачка 12. прописано је
„истоврсна добра су добра која имају исту намену и својства и припадају
истој групи добара у општем речнику набавке.
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