Одговор на питање заинтересованог лица - појашњење конкурсне
документације за ЈН Д-04/17: Набавка прехрамбених производа
намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу

Питање 1.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама молимо за појашњење конкурсне
документације.
За партију 3 и 5 као додатни услов од понуђача тражите да достави уз понуду:
Извештај о здравственој исправности на тешке метале и пестициде.
Пошто ове партије садрже и добра која се производе сезонски и за нека добра
немогуће је извршити такве анализе у време подношења понуда па је неопходно да се
изјасните за која добра мора у тренутку подношења понуда доставити ове извештаје
не старије од 12 месеци као и добра за која треба доставити анализе после бербе и то
убрано воће и поврће би вам испоручивали.
Сматрамо да је бесмислено достављање анализа неких добара рода 2017 која вам не
би испоручивали.
За пољопривредна газдинства као понуђача тражите да поседују 10 ха земље, шта ако
је произвођач правно лице.

Одговор 1:
Извештај о здравственој исправности на тешке метале и пестициде понуђених добара
је превентивна мера заштите наручиоца од производа који не испуњавају услове из
Закона и Правилника наведених у Конкурсној документацији. Берба производа који су
предмет набавке у овој години, била је у току 2017. године и исти се сада налазе
улагеровани у хладњачама и магацинима, мишљења смо да ти производи треба да
буду проверени од стране именованог тела како би се дошло до сазнања да ли су
правилно третирани током производње и током складиштења, а пре употребе у
исхрани.
Обзиром на количине тражених производа, сматрамо да бар један део количина
производа дефинисаних у предметним спецификацијама понуђач мора имати на свом
лагеру или лагеру својих коопераната како би се обезбедило сигурно снабдевање
наручиоца. Мишљења смо да се тај лагер треба проверити на исправност производа
пре потписивања уговора, како би се превентивно избегле нежељене последице и по
вас као понуђача, а и по нас као наручиоца уколико би се установило да производи
или део производа није за употребу у исхрани. Из тог разлога је и дефинисан рок од 12
месеци од дана отварања.
У конкурсној документацији предвиђен је као обавезан услов имплементиран ХАЦЦП
стандарда или стандард ИСО 22000:2005 за предмет набавке, а самим тиме су
понуђачи и њихови кооперанти (пословни партнери) у обавези да врше редовну
контролу производа које стављају у промет. Из наведеног произилази да уколико
понуђачи поштују одредбе преузете увођењем овог система да периодично и врше
проверу, па је дефинисан рок од 12 месеци од дана отварања понуде за анализе.
Такође, напомињемо да период од објављивања позива до отварања понуда износи
30 дана, а да потенцијални понуђачи и сада врше испоруку тих производа по ХАЦЦП-у
стандарду или стандарду ИСО 22000:2005 за предмет набавке, те су дужни да у том

року врше предметне анализе за те испоручене производе. Из наведеног произилази
да је тражено редовна обавеза понуђача, уколико правилно примењује систем
безбедности хране прописан Законом и стандардима.
У делу питања које се односи на производе који се увозе обавеза увозника је да
приликом увоза, а пре стављања у промет, изврши анализе тражене у конкурсној
документацији. Из тога следи да уколико је понуђачи увозник, поменуте анализе је
дужан да ради при сваком увозу, а уколико понуђач није увозник, исте резултате
анализа за предметне артикле може да добије од продавца (увозника) приликом
куповине производа за даљу продају.
Имајући увиду наведено, наручилац је и дефинисао тражене рокове за доказивање.
Оцене издаје именовано тело за контролу безбедности хране чије су лабораторије
акредитоване код националног тела за акредитацију за вршење анализа за
испитивање производа који су тражени у конкурсној документацији.
У конкурсној документацији за предметну набавку, наручилац је дефинисао услове
које мора да испуни понуђач у случају да понуду подноси као произвођач или као
трговац. У складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и
обнови регистрације, као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
("Сл. гласник РС", број 17/13, 102/15 и 6/16) произвођач може да буде физичко лице
или правно лице које мора да испуни захтеве прописане у правилнику да би био
произвођач, односно регистровао пољопривредно газдинство. У случају да понуђач
нема регистровано пољопривредно газдинство, понуђач на предметној набавци
наступа као трговац.

