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број ДУ-ЈНД-08/17-месо, месне прерађевине и јаја
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС, број 124/12,
14/15 и 68/15) врши се следећа измена и допуна конкурсне документације предметне јавне
набавке:
1. У делу „IV-2: ДОДАТНИ УСЛОВИ-чл. 76 Закона” конкурсне документације, за
партију 3., мења се услов у тачки 2.2. која након измене гласи: „ 2.2. да понуђач
поседује сопствену или изнајмљену кланицу, или да произвођач понуђених добара
поседује сопствену или изнајмљену кланицу, или да понуђач који је и произвођач
понуђених добара користи услуге кланице која за потребе понуђача/произвођача
месних прерађевина врши клање и примарну обраду меса. У свим случајевима
кланице морају да имају дозволу надлежног органа;“
2. У вези са изменом у претходној тачки, у делу „IV-3: ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕНОСТ
ДОДАТНИХ УСЛОВА“ мења се и тачка 6. на 20. страни конкурсне документације
која након измене гласи:
„6. Додатни услов (део IV -2, тачка 2.) да располаже довољним техничким капацитетом,
понуђач, по партијама како је захтевано, доказује следећим:
За објекат кланице
-за сопствену или изнајмљену кланицу понуђача - копијом извода из пописне листе
основних средстава са јасно назначеном позицијом кланице или копијом уговора о закупу
кланице или уговора о купопродаји кланице и копијом дозволе надлежног органа за
кланицу;
-за кланицу произвођача понуђених добара - копијом уговора о пословно-техничкој
сарадњи са произвођачем понуђених добара који поседује кланицу, копијом извода из
пописне листе основних средстава произвођача (власника кланице) са јасно назначеном
позицијом кланице или копијом уговора о закупу или купопродаји кланице и копијом
дозволе надлежног органа за ту кланицу.
-за кланицу („услужну“) у којој се за понуђача који је и произвођач понуђених
добара врши клање и примарна обрада меса - копијом уговора о пословно-техничкој
сарадњи са власником или корисником кланице, копијом извода из пописне листе
основних средстава власника кланице са јасно назначеном позицијом кланице или
копијом уговора о закупу или купопродаји кланице и копијом дозволе надлежног
органа за ту кланицу.
-за поседовање магацина: копијом извода из пописне листе основних средстава са јасно
назначеном позицијом објекта или копијом уговора о закупу објекта магацина или уговора
о купопродаји магацинаског простора.“
- за поседовање моторних возила: а) фотокопије важећих саобраћајних дозвола са
одштампаним подацима читача саобраћајне дозволе и одговарајући доказ да је у питању
„термо кинг“ возило (копију уверења-атеста за термокинг или потврда/уверење МУП-а да
је возило са расхладним уређајем); б) уколико понуђач није власник возила, поред

саобраћајне дозволе и доказа да се ради о „термо кинг“ возилу доставља и фотокопију
уговора о најму или лизингу.
-Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ.
-Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.
3.У делу „IV-2: ДОДАТНИ УСЛОВИ-чл. 76 Закона” конкурсне документације, за
партију 3., мења се услов у тачки 2.3. која након измене гласи: „да има најмање 10
запослених или радно ангажованих лица од којих најмање једног технолога
анималних производа (дипломираног инжењера прехрамбене технологије анималних
производа или дипломираног инжењера технологије-студијски програм технологија
анималних производа) са дипломом стеченој на акредитованој високошколској
установи.
У кланици понуђача- сопственој или изнајмљеној, кланици произвођача понуђених
добара или „услужној кланици“, мора бити радно ангажован (од стране власника
или корисника кланице) по било којој основи најмање један дипломирани ветеринар
са важећом лиценцом ветеринарске коморе.
4. На основу члана 63.став 5.Закона о јавним набавкама биће продужен рок за
подношење и отварање понуда, о чему ће на Порталу јавних набавки и интеренет
страници бити објављено Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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