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ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији на страни 18/35 у делу додатних услова под тачком 1. и 

2. тражи се да да је у претходној календарској 2013. години испоручио минимум 350 тона 

предметних добара и да је у претходној календарској 2013. години испоручио минимум 30 тона 

предметних добара. Као доказ за пословног капацитета доставља се изјава понуђача и потврда 

о испорученим добирима.   

Како одређни понуђачи своју робу испоручују на тржиште путем малопродаје, молимо 
наручиоца за појашњење да ли се као доказ да је понуђач испоручио добра може доставити и 
картица купаца? 
 
ОДГОВОР: Није могуђе доставити картицу капаца из разлога што на њој није јасно исказано да 
је реч  о предметном добру, већ се приказује укупан промет са комитентом. 
 
ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији на страни 18/35 у делу додатних услова под тачком 7. 

тражи се да је понуђач сертификован стандардом ISO 22000 или HACCP системом. 

Молимо наручиоца за појашњење да ли приложени стандард мора гласити на понуђача или 
постоји могућност да исти гласи и на произвођача предметних добара ако понуђач није 
произвођач већ дистрибутер и представник произвођача? 
 
ОДГОВОР: Уколико понуђач самостално подноси понуду стандард мора да гласи на понуђача, а 
уколико подноси заједничку понуду додатни услови се испињавају заједно. 
 
ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији на страни 19/35 у тачки 2) наводи се да понуђач достави 
извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, извод из казнене 
евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Беораду, уверење из 
казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за 
законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, 
али и према месту пребивалишта; 
Молимо наручиоца за појашњење које је све потврде потребно доставити за испуњење овог 
доказа и који су органи надлежни за издавање истог, а све у складу са чланом 61 став 1. ЗЈН 
по коме је наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу 
ње могу да припреме прихватљиву понуду. 
 
 
ОДГОВОР: Потребно је доставити Уверење првостепеног суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица. 
Уверење Вишег суда у Београду (посебног одељења) и Уверење МУП-а да законски заступник 
према расположивим подацима из казнене евиденције није осуђиван. 

 
 


