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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број 307/2016-Намирнице за припремање
хране-исхране деце, по партијама, именована Решењем директора број 307/3-2016, даје одговор на
постављено питање потенцијалног понуђача:
Питање број 3:
-Везано за Ваше додатне услове по питању кадровског капацитета где тражите да понуђач између
осталог има у радном односу дипломираног инжињера или ветеринара, сматрамо да сте тиме
ограничили конкуренцију што није у складу са чланом 76. став 6. “Закона о јавним набавкама”, те
сматрамо да сте у том делу дужни да измените конкурсну документацију јер понуђачи попут нас
чија је делатност трговина нису у обавези и немају потребе за ангажовањем инжињера
пољопривреде и прехрамбене технологије или ветеринара. Ми као трговина имамо склопљен уговор
са Установом која обавља контролу квалитета и врши анализе на достављеним узорцима намирница,
као и Решење “Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде”-Управа за ветерину по
којем нам је додељен ветеринарски контролни број, те инспектори “Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде”-Управа за ветерину врше контролу у нашим објектима. Сматрамо да је
у складу са “Законом о јавним набавкама” да измените документацију у том делу те дозволите
алтернативе понуђачима да уместо запослених инжињера и ветеринара приложе уговор са
овлашћеном установом за контролу квалитета и решење “Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде”-Управа за ветерину, јер Ваши садашњи захтеви одговарају само понуђачима који
су произвођачи предметних намирница а не понуђачима који се баве искључиво трговином!
-УМЕСТО РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ-ЗАХТЕВАТЕ ПОТВРДУ О УПИСУ
ОБЈЕКТА У РЕГИСТАР МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ. СМАТРАМО ДА СЕ ИЗ ТАКВИХ ДОКАЗА НЕ МОЖЕ УТВРДИТИ КАКАВ
ОБЈЕКАТ (НАМЕНУ ОБЈЕКТА) ПОНУЂАЧ ПОСЕДУЈЕ, ПОТВРДА О УПИСУ ОБЈЕКТА НЕ
САДРЖИ ТАКВЕ ПОДАТКЕ ЈЕР СЕ ИЗДАЈЕ БЕЗ НАДЗОРА ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ,
НА ОСНОВУ ЗАХТЕВА ПОНУЂАЧА. НА ЊОЈ СТОЈИ НАЗИВ ОБЈЕКТА АЛИ НЕ И ЊЕГОВА
НАМЕНА. НАМЕНА МОЖЕ БИТИ И НЕПРИХВАТЉИВА ЗА ВАШУ ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ
АЛИ ВИ ТО ИЗ ТЕ ПОТВРДЕ НЕМОЖЕТЕ ЗАКЉУЧИТИ. СТОГА СМАТРАМО ДА СВАКИ
ПОНУЂАЧ КОЈИ ПОСЕДУЈЕ ПОТВРДУ, ПОСЕДУЈЕ И РЕШЕЊЕ И МЕРОДАВНО ЈЕ ДА
РЕШЕЊЕ И ЗАХТЕВАТЕ И УТВРДИТЕ КАКАВ ОБЈЕКАТ ПОНУЂАЧ ПОСЕДУЈЕ.(примера
ради: понуђач можда поседује објекте за складиштење робе која није предмет ваше набавке и да му
на потврди о упису у централни регистар пише под назив објекта: складиште, ви из тих података
неможете закључити да исти поседује посебну дозволу надлежног органа за Вашу предметну
набавку).
-ПО ПИТАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ АНАЛИЗА, КОЈА ЈЕ СВРХА ДОСТАВИТИ
АНАЛИЗЕ ЗА ПРОИЗВОДЕ ЧИЈА ЈЕ ТРАЈНОСТ НЕКОЛИКО ДАНА (НПР.СВЕЖЕ МЕСО) ЈЕР
У
МОМЕНТУ
ПОДНОШЕЊА
ПОНУДА
ТА
АНАЛИЗА
НИЈЕ
ВАЛИДНА!
-ИЗ КОПИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ И РЕГИСТАРСКЕ НАЛЕПНИЦЕ, КАО И ИЗ ОЧИТАНЕ
САОБРАЋАЈНЕ ДОЗВОЛЕ СЕ НЕМОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ ДА ЛИ СЕ РАДИ О ВОЗИЛУ
ХЛАДЊАЧИ ИЛИ ОБИЧНОМ ДОСТАВНОМ ВОЗИЛУ, СТОГА СМАТРАМО ДА ЈЕ ЈЕДИНО

МЕРОДАВНО ДА БИ СЕ ТО УТВРДИЛО ДА ЗАХТЕВАТЕ УВЕРЕЊЕ-АТЕСТ ЗА ВОЗИЛО
ХЛАДЊАЧУ !
Одговор на питање број 3:
- По члану 76. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), „наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дикриминишу
понуђаче и да су у логичкој вези да предметом јавне набавке“. Сврха прописивања додатних услова
је да се осигура и омогући учешће понуђача у поступцима јавних набавки, у складу са
специфичностима предмета јавне набавке и то са становишта могућности и способности понуђача
да реализују конкретан уговор о јавној набавци, а које су у вези са њиховом компетентношћу и
успешношћу као привредних субјеката. Циљ постављеног додатног услова није дискриминација
понуђача нити фаворизовање понуђача већ селекција оних понуђача који поседују капацитете
неопходне за реализацију конкретне јавне набавке. У конкретном случају циљ постављања
додатног услова за партије 1 и 2 да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом пре
објављивања позива за подношење понуда односно запосленог дипломираног инжењера или
инжењера прехрамбене технологије (прехрамбени инжењер) или дипломираног инжењера или
инжењера пољопривреде-одсек прехрамбене технологије или дипломираног ветеринара или
ветеринара специјалисте за хигијену и технологију животних намирница је сигурност да понуђач
свакодневно ради под строго контролисаним условима с обзиром да је у питању набавка меса и
месних прерађевина и млека и млечних производа за исхрану деце од 1 до 6 година, те се у том делу
конкурсна документација неће мењати.
-Комисија за јавну набавку ће извршити измену конкурсне документације по питању важеће дозволе
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
-Анализе се МОРАЈУ доставити приликом подношења понуде, јер се из њих види да ли понуђач
нуди производе који су здравствено исправни односно да ли је способан да одговори условима из
конкурсне документације када је у питању здравствена исправност производа, а по члану 6. модела
уговора који ће се закључити са изабраним понуђачем он ће бити дужан да „по потписивању овог
Уговора, а пре испоруке добара, достави Купцу Извештај о лабораторијској анализи издат од стране
овлашћене институције, којим се потврђује да је извршена анализа на безбедност, квалитет и штетне
материје, и то у оригиналу или овереној копији“.
-Комисија за предметну јавну набавку ће извршити измену конкурсне документације која се тиче
додатног услова у погледу техничког капацитета али само за партије 1 и 2.

Комисија за предметну јавну набавку

Доставити:
1. Објавити на Порталу јавних набавки
2. Објавити на интернет страници установе
3. Деловоднику

