ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број: 3/11
Датум: 27.02.2012. године
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације ЈН ОП 03/2015 , бр.1
Поводом, електронским путем постављених
питања за појашњење конкурсне
документације ЈН ОП 03/2015, код Наручиоца заведеног под бр.3/10 од 27.02.2015. године, у
складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012 и
14/2015), достављамо следеће одговоре:
1. Да ли је понуђач у обавези да конкурише за комплетну јавну набавку или може нпр. само за
воће и поврће, пошто јавна набавка није обликована по партијама?
Одговор: Предмет јавне набавке добара – намирница ЈН ОП 03/2015 није обликован по
партијама и понуђачи не могу доставити понуду само за одређене ставке из техничке
спецификације.
2. На стр.26/68 НАПОМЕНА: АТЕСТ Изјава произвођача....., да ли се мисли на изјаву
пољопривредног произвођача нпр. за кромпир, и да ли је потребно од сваког пољопривредног
произвођача доставити њихову изјаву у зависности који артикал испоручује, да ли је потребно
достављати изјаву од добављача за јужно воће?
Одговор: Мисли се на АТЕСТ ПРОИЗВОЂАЧА – изјаву произвођача којом произвођач гарантује
да је конкрета предметна испорука безбедна за употребу. У делу 3. Конкурсне документације,
тачка 3.2.5. Посебно дефинисани захтеви при испоруци намирница
стр. 24/68 до стр.25/68
Наручилац је тачно навео за које групе намиринца је потребно доставити одређену
документацију.
3. На стр. 32, да ли је потребно доставити поседовни лист, уколико имамо уговор о закупу?
Одговор: Да, потребно је доставити поседовни лист и уговор о закупу магацинског простора.
Постоје ситуације када закуподавац није власник непокретности, а поседовним листом доказује
се да је закуподавац власник непокретности.
4. На стр. 32 , да ли можете да појасните тачке 3,4, и 5, да ли се мисли на достављање изјава
или нешто друго?
Одговор: Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 29/2013 и 104/2013)
члан 10. став 4. прописује да Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75.и 76.
Закона мора да садржи, ове тачке:
1) прецизно навођење једног или више доказа одређених законом и овим правилником за сваки
од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово
издавање;
2) текст изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона;
3) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. Закона;
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4) прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на начин прописан
чланом 77. став 5. Закона;
5) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.
На стр.32/68 Конкурсне документације уписана је коса црта „ / “ што значи да за ове тачке
није потребна достава наведене изјаве или навођење доказа.
3) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4.
Закона: /
4)
прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на начин
прописан чланом 77. став 5. Закона: /
Тачка 5) Обавештава понуђача да није дужан да достави доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа и који су то изводи, докази и који су то надлежни
органи.
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