РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
инт. бр. 505- ____
___________ године
Београд
Појашњење конкурсне документације
у поступку јавне набавке добара
бр. 05/13, д о с т а в љ а.-

____________________________

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 116/08), а у вези Захтева за појашњење Конкурсне документације упућеног од
стране потенцијалног понуђача, Наручилац свим понуђачима који су откупили Конкурсну
документацију за јавну набавку добара бр. 05/13– Со за омекшавање воде доставља
одговоре на постављена питања:
1. Питање: "Које паковање индустријске соли желите приликом евентуалне испоруке, 1/25
или 1/50 кг? '' Исто тако, у вези са тим тражено је да потврдимо да оријентационе количине
предметних добара наведене у Конкурсној документацији нису оне на којима ћемо
инсистирати.
Одговор: Паковање соли, таблетиране треба да износи 25 кг, а паковање соли у ринфузи
50кг. Количине соли су оријентационе, односно максималне, а стварне су оне које ће бити
наведене у диспозицијама достављеним од стране ВП 9808 Београд и које ће бити
прилагођене транспортном паковању.
2. Питање:"Шта подразумева Изјава о техничкој опремљености, шта треба да садржи и у
којој форми?"
Одговор: Изјава о техничкој опремљености треба да буде у слободној форми и представља
обједињени приказ техничких капацитета понуђача за реализацију предметне јавне
набавке, односно од момента прибављања тражених количина до самих испорука соли за
омекшавање воде.

3. Питање:"Да ли је исправно ако доставимо потврду АПР којој је рок важења 5 година од
датума издавања, уколико је датум издавања након објављивања јавног позива?"
Одговор: у предметној Конкурсној документацији везано за потврду АПР-а постоји
одређење да треба да се односи на период од ''2 (две) године пре дана објављивања јавног
позива'' и да треба да буде ''издата након објављивања јавног позива''. Уколико Потврда
испуњава наведене услове, она је прихватљива.
МЂ,КФ/ИМ
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