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 Предмет: Појашњење конкурсне документације (одговор на питање везан за ЈН бр. 

01/2017 - намирнице за припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења 

оквирног споразума, по партијама). 

 

 

 

 Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 28.02.2017.године ( у 16:40 

часова, након завршетка радног времена), у писаном електронском облику достављено је 

питање везано за ЈН бр. 01/2017 - намирнице за припремање хране, у отвореном поступку 

са циљем закључења оквирног споразума, по партијама, од заинтересованог лица (заводни 

број наручиоца 598 од 01.03.2017.године). Питање за јавну набавку добара -  ЈН бр. 

01/2017 - намирнице за припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења 

оквирног споразума, по партијама односи се на следеће:  

 

Poštovani, 

U vezi uslova koji se traže u konkurskoj dokumentaciji za javnu br. 1/2017 (strana 7 tačka 4) i 

strana 8 - 2.2.1.Tehnički kapacitet) za partije : 

1) Partija 1 - Mleko i mlečni proizvodi 

2) Partija 2 - Sveže meso 

3) Partija 3 - Suhomesnati proizvodi 

4) Partija 4 - Prerađevine od mesa 

molimo Vas da nam pojasnite na koji način tražene uslove može ispuniti ponuđač koji nije 

proizvođač. 

 

Takođe molimo da pojasnite sledeće : 

1) U kojoj meri spisak najvažnijih isporučenih dobara sa obrascem potvrde i spiskom referentnih 

naručilaca utiče na ocenjivanje ponuda ? 

 

Одговор:  

 

На страни 8. конкурсне документације - поглавље IV - Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, јасно 

стоји: - понуђач треба да поседује одговарајући објекат за прераду ( за млеко и млечне 

производе, за свеже месо, за сухомеснате производе, за прерађевине од меса, за житарице 

тестенине и прерађевине).  

 

Исто на страни 8. конкурсне документације - поглавље IV - Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова у 

делу који се односи на пословни капацитет као додатни услов за учешће у поступку јавне 

набавке, дефинисан чл. 76. Закона о јавним набавкама стои: - Доказ за правно лице, 

предузетнике и физичко лице: Вредност испоручених добара која су предмет јавне 

набавке доказује се потврдом од референтних наручиоца - купаца са исказаним 

вредностима на обрасци бр.1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и  
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попуњавањем списка референтних наручилаца. Тиме Списак најважнијих испоручених 

добара са обрасцем потврде и Списак референтних наручилаца одређени су као доказ за 

испуњавање додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и не претстављају 

критеријум за оцењивање понуда. 

Поглавље V - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 23. Конкурсне 

документације, у делу који се односи на понуде са истим бројем бодова, на основу 

прописаних критеријума за оцењивање понуда, у случају да два или више понуђача имају 

исти број бодова по напред наведеним критеријумима, наручилац ће изабрати понуђача 

који је понудио дужи рок плаћања, а ако и у том случају имају исти број бодова наручилац 

ће изабрати понуђача који је доставио референт листу са већем вредношћу. 

 

 

                                                                                                          

 

        ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

                                                                                             Глигуроски Илчо, председник 

 
                                                                                             Ивић Ђула, члан 
                                                                                                           
             Станковић Љиљана, заменик члана  
 

                                                                                             Ристић Ивана, члан  

 

                                                                                               Вељковић Милан, члан  


