РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

инт. број ___________
____________________
Београд
Објашњење Конкурсне документације
за јавну набавку 10/13, доставља.________________________________
________________________________
________________________________
Потенцијални понуђач нам је својим дописима од 18.02.2013. године доставио захтеве за
додатна објашњења односно поставио питања везана за Конкурсну документацију за јавну
набавку добара број 10/13 - складишни артикли хране по следећем:
1. У упутству понуђачима како да сачине понуду, стр. 5, наводи се под а), за правна
лица, између осталог да поднесу потврду Привредног, Прекршајног суда или АПР,
стоји да закључно са даном објављивања позива стоје подаци о казненој
евиденцији за период од две године од дана објављивања јавног позива. Да ли је
довољно да у потврдама стоји датум издавања 04.02.2013, а да је довољно да у
самом тексту стоји наведен период од 3(три) године или морају потврде да гласе на
период од 25 (две) године?
2. Сертификат HАCCP да ли је потрбно приложити и за произвођача или је довољан
само сертификат понуђача?
3. Средствима финансијског обезбеђења- 2 бланко соло менице, уколико се учествује
за више партија, да ли се подносе засебно за сваку партију, по 2 менице и менично
овлашћење, или је довољно само једно менично овлашћење и 2 менице, које ће
обухватити вредност збирну за партије за које се понуда подноси?
4. Менично овлашћење гласи на 3% вредности понуде са или без ПДВ?
С тим у вези достављамо вам тражено објашњење-одговоре:
1. Шта понуда треба да садржи дефинисано је у Уптству понуђачима како да сачине
понуду у тачки 2. Услови понуде, а на страни бр. 5 Конкурсне документације стоји
НАПОМЕНА: да у захтеву за издавање потврде од надлежног Привредног суда,
Прекршајног суда или АПР-а захтевати да се подаци у казненој евиденцији провере
закључно са даном објављивања јавног позива (треба навести конкретан датум
објављивања јавног позива у захтеву за издавање потврде како би се и потврда
односило на период од две године уназад од дана објављивања јавног позива) а не
закључно са даном издавања потврде. У случају да Привредни суд, Прекршајни суд
или АПР изда потврду која гласи на период од 2 године од издавања исте односно
која не покрива период од 2 године од дана објављивања јавног позива, понуђач је
дужан да приложи и копију свог поднетог захтева за издавање потврде.

2. Чланом 47. Закона о безбедности хране (''Сл. гласник РС'' бр. 41/09) је регулисано
да су субјекти у пословању храном дужни да успоставе систем за осигурање
безбедности хране у свим фазама производње, прераде и промета хране, осим на
нивоу примарне производње, у сваком објекту под њиховом контролом, у складу са
принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и
критичних контролних тачака (HАCCP), што је дефинисано на страни 5 и 23
Конкурсне документације и што је уједно услов за исправност понуде.
3. Да је на страни 8 Конкурсне документације када је у питању инструмент
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дефинаисано да се прилажу две
бланко сопствене менице и Менично писмо-овлашћење.
4. За Менично писмо-овлашћење за 3% вредности понуде подразумева се 3%
вредности понуде без ПДВ-а;
У складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 116/08)
достављамо вам тражена објашњења.
С' поштовањем
БД,СЈ
Достављено:
- свим понуђачима који су преузели
конкурсну документацију,
- а/а.
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