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На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку мале вредности добаранамирнице за ђачку ужину ЈН бр.1-I/2018, образована решењем дел.бр.165/1 од
9.2.2018.године, на захтев за додатним информацијaма и појашњењима конкурсне
документације, даје одговор
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈН бр. 1-I/2018:
„Поштовани, предлажемо да се додатни услов-довољан технички капацитет за
партију 2-смрзнута пецива, измени тако што ће понуђач осим тражених докумената
бити обавезан да достави и слику возила као и уверење о испитивању возила издато
од стране акредитоване лабораторије или агенције за безбедност саобраћаја којим
се доказује да возило има уграђењу термоизолацију као у уграђен расхладни
уређај.“
ОДГОВОР
У складу са одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама
заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Потенцијални понуђач, заинтересовано лице је благовремено пре истека
рока за подношење понуда послао захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације садржине која је напред цитирана.
Садржина захтева је такве природе да се не ради ни о захтеву за додатним
информацијама, или појашњењима, нити о указивању на евентуалне недостатке и
неправилности, пошто додатне услове поставља сам наручилац, већ се више ради о
једној корисној препоруци која би се могла искористити приликом креирања
будућих јавних набавки.
Овог пута наручилац неће мењати и допуњавати конкурсну документацију
пошто би то продужило поступак јавне набавке, а уговори о набавци ђачке ужине
ускоро истичу, већ ће у конкретном поступку јавне набавке покушати да дође до
квалитетних понуда уз помоћ неких других додатних услова за учешће у поступку
јавне набавке као што су на пример поседовање важећег сертификата, уверења или
потврде о сертификованом систему безбедности хране HACCAP и доказа о
поседовању у власништу или на основу лизинга или закупа бар једног доставног
возила (читач саобраћајне дозволе, фотокопију саобраћајне дозволе и фотокопију
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полисе осигурања важећа на дан отварања понуда уколико је исто у власништву
или фотокопија уговора о лизингу или закупу возила са читачем саобраћајне
дозволе, фотокопијом саобраћајне дозволе и фотокопијом полисе осигурања
важећом на дан отварања понуда).
У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) одговор се објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Председник комисије
Драгана Михајлов, дипл.правник
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