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ПИТАЊЕ: У гранулама за штенце за витамин Е је наведено 1500 ИЈ. Да ли је то 
максимум или минимум или мора тачно толико да има? Такође ме интересује да ли 
можете да пошаљете у мг/кг као за витамин Д3 
 
ОДГОВОР: Где не стоје ограничења минимум или максимум подразумевају се тачне 
вредности. Витамин Е: 1 ИЈ је биолошки еквивалент за 0,667 мг д-α-токоферола. 
 
ПИТАЊЕ:У конкурсној документацији за партију 3 је услов да у предходној години 
(2012) понуђач испоручио минимум 50 тона предметних добара а у обрасцу IV-5 стоји 
100 тона. Шта бих ја сада требао доставити обзиром да нисмо 50 тона испоруцили 
правним лицима него један део је испоруцен кроз малопродају? 
 
ОДГОВОР: Последња измена конкурсне документације је објављена 01.07.2013. године 
и образац IV-5 је измењен и прилагођен за све три партије. 
 
ПИТАЊЕ: Молимо Вас да нам одговорите да ли је потребно да уверење пореске 
управе, уверење суда о неосуђиваности, уверење МУП-а о неосуђиваности, уверење 
управе прихода, уверење из АПР-а доставити у два примерка с обзиром да учествујемо 
у две партије. Ако је потребно да ли можемо оставити копије оверене дас у верне 
оригиналу? 

 
ОДГОВОР: Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, 
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
ПИТАЊЕ: Интересује нас предмет Ваше набавке хране за псе, како гранула тако и 
салама. Колико је у плану да буде вама издистрибуирано и потрошено. 
 
ОДГОВОР: Планирана је количина која је тражена конкурсном документацијом, а 
најкраћи рок за испоручивање укупне количине је четири месеца. 
 
ПИТАЊЕ: У ком временском периоду је планирано да се укупна тражена количина 
испоручи? 
 
ОДГОВОР: Планирано је да уговор важи до утрошка средстава односно најкраће 4 
(четири) месеца од дана потписивања. 


