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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 свежег меса и јаја за потребе Предшколске установе „11.април“обликована у
четири партије, бр. ЈН 13-101-00;
Дана 27.11.2013.године Наручилац је примио следеће питање :

Питање.
1.У обрасцу бр. 2 (страна 24) у првој колони стоји „Број и датум уговора/фактуре“. Да ли
то значи да је у ту колону потребно уписати број и датум уговора или фактуре?
Обзиром да је као доказ испуњености услова у погледу пословног капацитета, поред
фотокопије уговора предвиђено и достављање фотокопија фактура, што је само по себи
неуобичајено и представља огроман посао и трошак за понуђача, имајући у виду износе
које треба досегнути, сматрамо да је уписивање бројева и датума свих појединачних
фактура у овај образац потпуно непотребно, односно да је уписивање броја и датума
уговора у образац 2. заједно са прилозима који иду уз исти довољно за доказивање
испуњености овог услова.

2. Као додатни услов под тачком 6) на 9. страни конкурсне документације, предвиђено је
достављање Извештаја о лабораторијској анализи за сваки производ, којим се потврђује да
је извршена анализа на безбедност, квалитет и штетне материје. Напомињемо да
прибављање овог извештаја за партију 3 8два производа) кошта 36.000,00 динара и
сматрамо да се овим захтевом крше одредбе закона о јавним набавкама по коме су
наручиоци у обавези да приликом одређивања доказа којима се доказује испуњеност
услова води рачуна о трошковима прибављања истих, односно да ти трошкови не буду
несразмерни процењеној вредности .Такође за потребе учествовања на тендерима као
доказ
исправности
производа уобичајено се захтева достављање извештаја о
микробиолошкој анализи који је знатно јефтинији. Не споримо право Наручиоца да
захтева такав извештај али сматрамо да је исправније да се исти с обзиром на његову цену
захтева само од изабраног понуђача а пре закључивања уговора.
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Одговор:
1.Потребно је уписати и број уговора и број фактуре/а.
2. Сви субјекти у пословању храном су дужни да у свим фазама производње , прераде и
промета хране којим управљају испуњавају услове прописане Законом о безбедности
хране („Службени гласник РС“ бр. 41/2009) и другим посебним прописима, као и да
докажу испуњеност тих услова . Један од начина да се докаже испуњеност тих услова је
достављање тражених Извештаја о лабораторијској анализи производа.
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