ПОЈАШЊЕЊЕ број 3.
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАМИРНИЦА
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН ОП 10/2013

Нови Сад, 01.10.2013. године
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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број: 1/17
Датум: 01.10.2013. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације ЈН ОП 10/2013 бр.3
Поводом електронским путем постављеног питања, од 01.10.2013. године за појашњење
Конкурсне документације број 1/7 од 30.08.2013. године – јавна набавка добара – намирница,
отворени поступак, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/2012), достављамо следеће одговоре:
Питање бр.1
1.
Да ли је обавезан услов да понуђач поседује ХАЦЦП сертификат или је довољно
да достави сертификате произвођача?
2.
Решење Министарства пољопривреде – Управа за ветерину о испуњености
ветеринарско-санитарних услова за објекте намењене производњи или преради тражених
производа.
Ако је производ увежен и нема законских обавеза да буде регистрован код
Министарства пољопривреде – управа за ветерину - какав ће бити статус приликом оцењивања
понуда ? Да ли се тада доставља документација фирме која увози тражене производе ?
Да ли су произвођачи воћа и поврћа такође обавезни да доставе тражено решење
Министарства, јер се такво решење издаје за објекте намењене производњи или преради
тражених производа? Можете ли да нам дате препоруку шта би од документације у таквим
ситуацијама било прихватљиво ?
Одговор:
Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације.
Неопходно је доставити сертификат произвођача.
За све ставке, у којима Наручилац захтева Решење министарства, Решење мора бити
достављено – за произвођача.
У ставки воће и поврће тачно је наведено шта се доставља као пратећа документација.
Питање бр.2
Код доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке –
тачка 3, потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у
време објављивања позива, а издата након објављивања позива за подношење понуда.
Да ли се тражени доказ односи само на датум објављивања јавног позива
30.08.2013. године или треба да обухвата одређени временски период ?
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Одговор:
Доказ из члан 77. став 1 тачка 3) Закона који достављају правно лице и предузетник када
се појављују у својству понуђача, не може бити старији од два месеца пре отварања
понуде.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се у писаном
облику доставља заинтересованом лицу, и истовремено се информација објављује на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ:
с.р. Гроздана Пешут, дипл.правник

3

