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1.Ми лично у Србији нисмо продали 50000 кг хране у 2012 год. једном или више 
купаца, али се наша храна широм Европе на годишњем нивоу продаје у много већим 
количинама од 50 тона годишње. Да ли постоји могућност, као доказ за испуњење овог 
услова, да се приложи потврда из централне канцеларије из Стокхолма ? 
 
ОДГОВОР

  

: Ако наступате као домаће правно лице морате доставити потврду да сте као 
домаће правно лице испоручили тражену количину добара, а ако наступате као страно 
правно лице онда можете достављате релевантан доказ који издаје надлежни орган 
седишта страног правног лица 

2. Да ли мора да се строго испуњавају услови из техничке спецификације? Један 
пример: у гранулама за псе пише да мора да има минимум 9% масти. Да ли је 
дозвољено да буде 8,5% масти али да зато количина протеина буде 21,5% а не 18% као 
што је наведено или пепела 8% а не 10% као што је наведено ?  
 
ОДГОВОР

  

: Границе минимума односно максимума дефинисане су конкурсном 
документацијом  и одступања од истих нису предвиђена. 

3. Да ли је дозвољено да се направи више појединачних понуда са различитим врстама 
хране односно са храном која има различите састојке а самим тим и различите цене ? 
 
ОДГОВОР
  

: На основу члана 87. став 3. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

4. Шта значи “Понуда са варијантама није дозвољена”? Може ли неки пример шта су 
то понуде са варијантама? 
 
ОДГОВОР

 

:  Понуда са варијантама би значила да понуђач може да поднесе понуду са 
више врста хране, која се међу собом разликују по техничким карактеристикама, али 
сва храна мора задовољити минималне спецификације које су тражене конкурсном 
документацијом 

5. Да ли је могуће добити податак, ако је било ранијих тендера, која је цена хране тада 
била? То ме интересује да бих знао да ли уопште да учествујем на тендеру. 
 
ОДГОВОР

  

: Нисмо у могућности да Вам дамо одговор на то питање, јер ВУ „Ветерина 
Београд“ није спроводила јавну набавку за храну. 

6. Такође један од услова је да у тренутку подношења конкурсне документације да 
имамо минимум три запослена?! Код нас је пословање доста упроштено И немамо 
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потребу за више запослених лица. Књиговоствене услуге нам ради друга фирма, 
превоз друга итд. Ми имамо једног сталног запосленог. Да ли је то неиспуњен услов? 
 
ОДГОВОР

 

:  Да, услов није испуњен. Потребно да је да у радном односу имате минимум 
три запослена радника. 

7. Да ли и колико меница треба да се достави уз понуду односно приликом закључења 
Уговора? 
 
ОДГОВОР

 

: За партије 1 и 3 потребно је доставити меницу као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла и меницу као финансијско обезбеђење за 
отклањање грешака у гарантном року, а за партију 2 је потребно доставити меницу као 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

       8. Молим вас за појашњење око доставе менице за отклањање грешака у гарантном 
року.Производи у оквиру партије за коју ћемо конкурисати немају гарантни рок. 
 
ОДГОВОР

 

:  За партију 2 није потребно достављати меницу као финансијско 
обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року.  

      9. На који начин ћемо доказати испоруку 100т производа из партије 2,с обзиром да 
продају вршимо 99% преко наших магацина бајате робе,за готов новац,преко 
фискалних каса. 
 
ОДГОВОР

 

: Уколико нисте у могућности да доставите Образац бр. IV-1, моћи ћете да 
докажете Обрасцем бр. IV-5 
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