Општа болница Панчево
Милоша Требињца број 11
Панчево
Датум: 28.06.2017. године
Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама објављујемо одговор на пристигла питања:
Поштовани,
молимо Вас додатно појашњење везано за ЈНОП 19/17 – партија 5 млеко и млечни производи
Питање 1.
На страни 3 конкурсне документације тражени су додатни услови
7. Понуђач располаже следећим кадровским и техничким капацитетом:
7.1 да располаже са следећим кадровским капацитетом:
- да на дан објављивања позива на Порталу УЈН има најмање 10 запослених радника на неодређено или
одређено време, од којих најмање 2 (два) ветеринара и једног технолога прехрамбене струке, два возача и 5
(пет) месара.
7.2 да располаже са следећим техничким капацитетом:
-магацинским простором сопственим или унајмљеним од најмање 200 m2, са хладњачом за складиштење и
чување предметних намирница.
7.3 да располаже са следећом техничком опремом:
-да Понуђач у моменту подношења понуде поседује/ користи најмање три доставна возила , од чега да су
два термо-кинг возила (возило са хладњачом)
-сопствену или изнајмљену кланицу за коју поседује дозволу надлежног органа
Молимо Вас да нам појасните додатне услове за учествовање у партији 5, млеко и млечни производи
Наша фирма годинама учествује на тендерима снабдевања млека и млечних производа. Наручиоци са
којима сарађујемо годинама су референтне болнице, геронтолошке установе, домови ученика... С обзиром
да фирма обавља делатност промета производима животињског порекла, нисмо се сретали са остављеним
додатним условима
- конкретно мислимо на број запослених, профил запослених (ветеринари, месари...), број возила..
- с обзиром да се врши промет робе животињског порекла-морамо да поштујемо све принципе Хаццп-а, да
поседујемо рахладне коморе-хладњаче – да ли постоји потрeба за магацинским простором од најмање
200м2?
Пошто смо годинама присутни на тендерима и као и многе фирме које врше снабдевање млеком и
млечним производима обављамо промет производа животињског порекла, а не производњу, молимо Вас
ако је могуће да поново размотрите горе наведене додатне услове које је потребно задовољити везано за
партију бр 5. млеко и млечни производи.
У нади да ћете размотрити наше предлоге а и у циљу поједностављења додатних услова да би се
обезбедила што већа и здрава конкуренција, тј да би учествовало што више понуђача што и јесте и треба да
буде циљ јавних набавки.
Одговор 1.
7.1
- Биће измењена конкурсна документација.
7.2
- Биће измењена конкурсна документација.
7.3
- У питању су реалне потребе наручиоца за брзом и ефикасном испоруком, (која би износила и
мање од 48 часа) а не намера наручиоца да било кога, на било који начин дискриминише.
Наручилац остаје при свом захтеву.
- Биће измењена конкурсна документација.
Питање 2.
Молимо Вас да нам одговорите из досадашњих искустава колико пута недељно се врши испорука млека и
млечних производа?
Одговор 2.
Испорука млека и млечних производа у Општој болници Панчево обавља се свакодневно.
Комисија за ЈНОП 19/17

