Установа за предшколско васпитање и
образовање „Чика Јова Змај“ п.о. Ада,
Ада, Мите Радујкова бр.:6.
Број:__66/2018___
Дана: _13.02.2018.__
Поводом достављеног захтева за додатним информацијама дана 12.02.2018. у вези
ЈН 01/2018, дана 13.02.2018. објављујемо одговор на наведена питања:
ПИТАЊЕ БР.:1
(примљен дана 12.02.2018. године)
Партија 7 - Јаја конзумна - У којој класи требају бити јаја и у каквом паковању
(30ком или 10 ком)?
ОДГОВОР БР.: 1
Конзумна јаја су стандард класа на основу важећих прописа, паковање-која је
најпогоднија за добављача.
ПИТАЊЕ БР.:2
(примљен дана 12.02.2018. године)
Да ли понуђач који самостално подноси понуде за неколико партија треба за сваку
партију посебно да прилаже комплетну конкурсну документацију, или је довољно да то
учини у једном примерку, као што је случај са документацијом којом се доказује
испуњеност обавезних и додатних услова, а да за остале партије достави Понуду, изјаву
и примерак уговора (потписан и печатиран)?
ОДГОВОР БР.: 2
„Да би се поднета понуда могла сматрати комплетном, мора да садржи
попуњене и оверене печатом све обрасце и изјаве које се налазе у конкурсној
документацији, као и све странице конкурсне документације.“
„Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да понуђач поднесе понуде за две
или више партија оне морају бити поднете тако да се могу оцењивати за сваку партију
појединачно.
Понуде се подносе у посебној коверти или кутији за сваку партију посебно, с
тим што општу доказну документацију (Докази из чл.75 и 76. Закона), у случају да
понуђач подноси понуду за две или више партија, може доставити у једном примерку
за све партије.
Свака партија је предмет посебног уговора.“
На основу цитиране одредбе конкурсне документације понуђач мора предати
понуду у складу са истим, дакле мора предати све странице конкурсне документације.
Изузетак је у случају кад понуђач подноси понуду за две или више партија, када
документацију може доставити у једном примерку за све партије.
Комисија за ЈН

