Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића 27
Број: 2/957
Датум: 30.10.2017. године

Предмет: IV Појашњење конкурсне документације-одговори на питањe
заинтересованог лица за јавну набавку добара број ДУ-ЈНД-08/17 - месо, месне
прерађевине и јаја
На основу дописа-захтева „заинтересованих лица“ од 27.10. и 28.10.2017. године, у
складу са чланом 63., став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС, број 124/12,
14/15 и 68/15), дају се додатне информације и појашњења за јавну набавку добара – месо,
месне прерађевине и јаја.
1.Питање:
„Сходно члану 63, став 2 Закона о јавним набавкама, достваљамо Вам захтев за
појашњење конкурсне документације који се односи на јавну набавку бр. ДУ-ЈНД-08/17.
У измени конкурсне документације која је објављена дана 27.10.2017. године на
Порталу јавних набавки под бројем 2/947, дозволили сте могућност да се у кланици
(„услужној“) врши клање и примарна обрада меса за понуђача који је и произвођач
понуђених добара који су предмет јавне набавке за партију 3, што се доказује 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 .Такође, у истој измени конкурсне документације тражено је да
у „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, што се доказује копијама уговора о раду, М обрасца и
копијама диплома стеченим на акредитованим високошколским установама. (измена
конкурсне документације бр. 2/918 од 23.10.2017 године).
Обзиром да се у овом случају (коришћења „услужне“ кланице у којој се врши
клање и примарна обрада меса за понуђача који је и произвођач понуђених добара), ради о
дипломираном ветеринару са важећом лиценцом ветеринарске коморе који је ангажован
од стране другог привредног субјекта са којим имамо Уговор о пословно - техничкој
сарадњи, а не о раднику који је запослен у нашем привредном субјекту, тешко можемо
прибавити такав уговор. Сматрамо да је довољан доказ за испуњавање овог услова из
конкурсне документације достављање М обрасца, или евентуално Изјаве под
материјалном и кривичном одговорношћу да је ветеринар радно ангажован у „услужној
кланици“, од стране овлашћеног лица привредног субјекта у коме је ветеринар радно
ангажован.
Предлажемо да Наручилац измени конкурсну документацију у делу који се односи на
кадровски капацитет.“
1.Одговор:
За 1., 2. и 3. партију понуђач може за технолога анималних производа и ветеринара
доказати њихово радно анагажовање копијама уговора о раду или одговарајућим М
обрасцем (према времену када је издат), копијама диплома стеченим на акредитованим

високошколским установама, а за ветеринара и копијом важеће лиценце ветеринарске
коморе, а све према захтеваном броју запослених и неопходним стручним профилима за
сваку партију појединачно
2.Питање:
„ Да ли као доказ за технички капацитет за поседовање магацина уместо копије извода из
пописне листе основних средстава, може да се достави копија извода из листа
непокретности?“
2.Одговор:
Може се доказати и копијом извода из листа непокретности, под условом да се из тог
документа на несумњив начин може утврдити да је реч о објекту магацина.Уколико то на
основу листа непокретности није могуће установити, неопходно је да се уз исти достави и
неки други од предвиђених доказа.
На основу датог појашњења извршиће се измена конкурсне документације.

Комисија Наручиоца за јавну набавку број ДУ-ЈНД-08/17

