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Предмет: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације заинтересованом понуђачу
СЗМТР“ Лола” из Смедерева.
ПИТАЊЕ 1: “На страни 27. ДОДАТНИ УСЛОВИ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА, у делу докази за
партије 1 ,2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11, 12, 13, тражи се важећа потврда или оверена копија о упису у
централни регистар, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Да ли се као валидан доказ подразумева копија уписа у централни регистар, као што је
речено на страни 6: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним
копијама... или мора бити оверена копија“?
ОДГОВОР: Цитат са стране стране 6. Из конкурсне документације тиче се достављања доказа о
испуњености обавезних услова за учешће у поступку (чл. 75. ст. 1. Закона). Важећа потврда или
оверена копија о упису у централни регистар тиче се достављања доказа о испуњености додатних
услова, одређених од стране наручиоца.
Напомињемо да се неиспуњење додатних услова, на начин како је наручилац предвидео конкурсном
документацијом, сматра битним недостатком понуде.
ПИТАЊЕ 2: „Да ли се потврда о упису у централни регистар односи на понуђача или произвођача“?
ОДГОВОР: Потврда о упису у централни регистар односи се и на понуђача и на произвођача.
ПИТАЊЕ 3: „Да ли се потврда о упису у централни регистар односи и на објекат и на субјекат“?
ОДГОВОР: Потврда о упису у централни регистар односи се и на објекат и на субјекат.
ПИТАЊЕ 4: „Уколико се нуде производи другог произвођача, да ли је потребно доставити уговор
између понуђача и произвођача“?
ОДГОВОР: Достављање добара другог произвођача (од стране изабраног добављача), у односу на
наведеног произвођача из основне понуде, могуће је искључиво уз претходну писану сагласност
наручиоца на претходно образложени писани предлог добављача, уз истовремено достављање
оригиналног примерка уговора или његове оверене копије.
У најкраћем, неопходно је да добављач и произвођач имају међусобно закључен купопродајни уговор.
ПИТАЊЕ 5: „На страни 8. партија 2 – прерађевине од меса, под редним бројем 1, стоји шунка у цреву
у омоту, 1-2 kg. Да ли је дошло до техничке грешке, јер је правилан назив производа шунка у омоту“?
ОДГОВОР: Дошло је до техничке грешке у писању. Наручилац уважава Вашу примедбу.
У овом делу, конкурсна документација биће измењена и наручилац ће, примерено измени, а сагласно
чл. 63. ст. 5, продужити рок за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку

