
Одговори на питања заинтересованог лица - појашњење конкурсне документације за 
ЈН Д-04/17: Набавка прехрамбених производа намирница за потребе Студентског 
центра у Крагујевцу 
 
Питање 1: 
У додатним условима тражено је да ''сви понуђачи треба да доставе 5(пет) уговора о 
испоруци предмета набавке, за предходне 2(две) године и изјаве оверене и потписане од 
стране купца'' па Вас молимо да нам одговорите да ли сте мислили на 2015 и 2016 годину 
(обзиром да је позив изашао 25.12.2017.) или на 2016. и 2017. годину. 
 
Одговор 1: 
Обзиром да је јавни позив за набавку објављен крајем 2017. године а да се понуде 
достављају у 2018. потребно је доставити уговоре и референце из 2016. и 2017. године.  
 
Питање 2: 
На основу члана 63 Закона о јавним набавкама молимо за појашњење конкурсне 
документације за прехрамбене производе партија 3 – поврће и партија 5 – воће, у вези 
достављања анализа за свеже поврће и воће које ће вам се испоручивати током трајања 
уговора. 
 
Како је могуће обезбедити анализе свежег воћа и поврћа у време подношења понуда 
(паприка свежа више врста, парадајз свеж, краставац свеж, лук млади, зелена салата, 
тиквице, брескве, грожђе, јагоде, трешње, лубенице, диња, рибизла, купина, нектарина, 
малина и вишња) све је ово рода 2017. године а испорука треба да буде у 2018. години.  
Сматрамо да анализе за ове производе треба доставити уз испоруку намирница рода 2017. 
јер је бесмислено достављати анализе за свеже воће и поврће којег нема на залихи и које 
вам не би испоручивали. 
 
Одговор 2: 
Наручилац је у Спецификацијама предмета набавке за партије 3, 4 и 5 конкурсне 
документације јасно дефинисао обавезу добављача у току трајања уговора, а која се односи 
на пријемну контролу квалитета добара која су предмет испоруке. У том делу је између 
осталог дефинисана и обавеза добављача у погледу достављања Извештаја о 
микробиолошком и хемијском испитивању за предметна добра. 

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. Поред тога, понуђачи су у склопу конкурсне 
документације у обавези да доставе и 5 (пет) копија уговора о испоруци предмета набавке 
за претходне две године. Имајући наведено у виду, понуђачи који су у претходном 
претходном периоду по референцираним уговорима вршили испоруке предметних добара, а 
поштујући захтеве важећег Закона о безбедности хране, пратећих правилника и наведених 
стандарда, вршили су и редовне анализе за наведене производе. 

Питање 3: 
Молимо за појашњење везано за референце за које године треба да доставимо потврде о 
извршеној испоруци, 2015 и 2016. или 2016 и 2017?  
 
Одговор 3: 
Већ смо у одговору на питање заинтересованог лица одговорили да је потребно доставити 
референце  о извршеној испоруци из 2016. и 2017. године.  
 
 


