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Предмет: Одговори на питања у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем 
оквирног споразума: Месо свеже, маст, трајне и полутрајне прерађевине од меса, ЈН број 
33/18 
 
 Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања у отвореном поступку јавне набавке 
добара са закључењем оквирног споразума: Месо свеже, маст, трајне и полутрајне 
прерађевине од меса, ЈН број 33/18, за потребе Министарства унутрашњих послова (у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
  
ПИТАЊЕ 1:   
 
На страни 26/121 конкурсне документанције, као један од доказа за ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ, 
под тачком г) стоји: 
  
„Да произвођач/понуђач  на дан отварања понуда поседује у власништву или закупу или по другом 
уговорном односу најмање 4 магацинска простора / дистрибутивна центраса посебним 
температурним режимом за предметна добра (0º до +4 º С), којасу величине најмање од по 100 м2 по 
магацину /дистрибутивном центру и то максимално 50 км удаљености од Београда, Новог Сада, 
Краљева и Ниша“. 
  
Доказ: фотокопија уговора о власништву / закупу или другом уговорном односу или лист 
непокретности за најмање 4 магацинска простора / дистрибутивна центраса посебним 
температурним режимом за предметна добра (0º до +4 º С), које су величине најмање од по 100 м2 
по магацину/дистрибутивном центру,и то максимално 50 км удаљености од Београда, Новог Сада, 
Краљева и Ниша.“ 
  
-Да ли заинтересовани понуђач испуњава овај услов уколико поседује Уговор о закупу 
магацинског простора који је важећи на дан отварања понуда, али важност Уговора о закупу 
не покрива целокупни  пројектовани период набавке ( до краја 2020 године).? 
 
ОДГОВОР  1. 
   
Уколико Понуђач поседује Уговор о закупу магацинског простора исти мора бити  важећи на дан 
отварања понуда.  
 
Понуђач са којим Наручилац буде закључио оквирни споразум  у обавези  је да пре потписивања 
истог, достави доказ да има важећи уговор о закупу магацинског простора за све време трајања 
оквирног споразума. 
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