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Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац
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Интернет страница наручиоца: http://www.pucarolija.com/
Број: 320/10-2018
Датум: 02.04.2018. године
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 320/2018 – Намирнице за припремање
хране–исхране деце,по партијама, именована Решењем директора број 320/3-2018, даје одговор на
постављено питање потенцијалног понуђача:
Питања број 1:
1. Поштовани, на страни 18 конкурсне документације у делу ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ,
између осталог тражите да се достави извештај о лабораторијској анализи за сваки производ,
издат од стране акредитоване лабораторије. Конкретно за партију 5. Воће и поврће, да ли је
довољно да се у понуди достави уговор са акредитованом лабораторијом која врши контролу
намирница, јер се воће и поврће испоручује у свежем стању и нисмо у могућности да сада
извршимо анализе свих производа, а да Вам исте испоручимо у наредних годину дана. Та
анализа неће бити адекватна роби која се испоручује.
2. Да ли постоји могућност да се у обрасцу са структуром цена и производима за партију 5 воће
и поврће дода још једна колона са оквирним месецима у години када планирате да узимате
одређене артикле? То нам много значи у формирању цена, јер није исто да ли узимате, на
пример, краставац, парадајз или тиквице од маја до октобра или фебруара месеца.
Одговор на питања бр.1:
1. 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“.
2. Не, јер се јеловник израђује на месец дана, а не годишње, ради што разноврсније исхране
деце. Увек се купује сезонско воће и поврће. Јеловници су јавни., односно објављују се
сваког месеца на сајту установе: www.pucarolija.com , те се можете информисати и погледати
их.
Комисија за предметну јавну набавку
Доставити:
1. Објавити на Порталу јавних набавки
2. Објавити на интернет страници установе
3. Деловоднику

