
 
На основу питања заинтересованог лица упућених наручиоцу у вези Јавне набавке добара 
бр. Д-07/14, под називом „Набавка прехрамбених производа – намирница за потребе 
Студентског центра у Крагујевцу“ Партија 2 Риба, а која гласе: 
 

1. У додатним али обавезним условима на страни 14 од 69, навели сте да  „ понуђач 
мора да достави изјаве од стране наручилаца за предмет набавке за последње 3( 
три) године, као и копије 10(десет) уговора „ С обзиром да је ова година при крају, 
да ли се  захтевани подаци могу дати и за  2014.година , односно да ли су 
последње 3 (три) године 2012.,2013.,2014.година? 
 
2.  У додатним али обавезним условима на страни 15 од 69, навели сте да понуђач 
мора имати најмање 15 запослених. 
Обзиром на вредност партије 2 риба и укупну количину за исту на годишњем нивоу ( 
17.750 кг) , овај захтев је нереално висок, те Вас молимо да ревидирате своје захтеве 
у овом погледу, а све у складу са Законом о јавним набавкама и члановима истог који 
се односе на ограничавање конкуренције у било ком смислу, а што је овде случај. На 
овај начин неоправдано ограничавате конкуренцију овим својим захтевом. За 
извршење овог посла није потребно више од 3 до 5 радника. 
При томе, са овако дефинисаним вашим захтевом, може Вам се јавити понуђач који 
се бави малопродајом робе широке потрошње и има 2-3 радње у којима има 15 
запослених, те нам није јасно,  на који начин је он стручнији и повољнији понуђач од 
некога ко се бави само једном, истоврсном делатношћу као што је и партија за коју 
конкурише. Да ли на овај начин ограничавате конкуренцију и фаворизујете локална 
предузећа која се баве малопродајом робе широке потрошње? 
 
3. На страни 15. у делу - Додатни услови- став 6. ( Доказ:Копија важећег сертификата 
произвођача о примени ХАССАП система за предмет набавке). Вероватно је у 
питању грешка јер у претходној реченици стоји да „ Уколико понуђач није увозник, 
потребно је да обезбеди доказ о примени ХАССАП стандарда  увозника за предмет 
набавке“  
 
4. На истој страни 15 од 69 Конкурсне документације такође захтевате и достављање 
лабораторијских анализа за сваки од  
12 наведених производа из партије 2 риба али који не сме бити старији од 3 месеца. 
Обзиром да се ради о дубоко замрзнутим производима који имају рок трајања од 
мин. 18 месеци Скуша, а до 24 месеца за Хоки, Хек и остало, да контролу здрвствене 
исправности и лабораторијска испитивања радимо при увозу, те да ће нам сигурно 
неке од анализа, а можда и све до 09.01.2015.год можда бити старије од три месеца, 
те да ћемо Вам, уколико добијемо посао у току наредне године,  испоручивати робу 
коју ћемо тек увести од јануара, месеца 2015., а да у просеку једна анализа кошта 
25.000-30.000 динара, те да овај трошак за 12 артикала износи цца 300.000,00 
динара, сматрамо да  оволико висок трошак неоправдано повећава и цену коју 
понуђачи треба да понуде, у односу на укупну вредност ове партије која је око 6- 6,5 
милиона динара. Дакле,  овај трошак износи око 5%,  што је заиста много. Молимо 
Вас да ревидирате свој зехтев по овом питању, или да нам дате појашњење 
који је разлог овим захтевима. У понуди вам можемо доставити важеће и валидне 
извештаје о здравственој исправности и безбедности хране за робу коју  тренутно 
поседујемо у хладњачи, а приликом реализације уговора, уколико уопште добијемо 
посао,  ћемо Вам достављати анализе за робу коју тада будемо испоручивали, а то  
вероватно,  неће ни бити ова која је сада на залихама. Ово је случај и са било којим 
другим понуђачем који се озбиљно бави истим овим послом. Реалнији захтев је да 
тражите да анализе не буду старије од 6 месеци на пример, јер се такође морска 
риба и др. производи које сте навели лови,  па самим тим и увози углавном два пута 
годишње, јер је иста природни ресурси. 
 



5. Такође, на страни 12 у Прилогу 3-Спецификација предмета набавке,  под редним 
бројем 5 стоји : “ Ослић хоки замрзнут, мин 700 гр/ком“,  желимо да вас питамо да ли 
остајете при оваквом захтеву, с обзиром да се ради о величини која није уобичајена и 
која захтева специјалну наруџбу, што опет подразумева и већу цену набавке. 
Мишљења смо да је величина од 300-500 гр/ком у потпуности задовољава све 
потребне карактеристике робе. С тим у вези, молимо да нам  дате одговор. 

 
Наруичилац даје следеће одговоре: 
 
Одговор 1: Последње три године су 2011, 2012 и 2013 година, јер се рачунају претходне 
три године у односу на годину објављивања јавног позива. 
 
Одговор 2: У питању је техничка грешка и напомени уз спецификацију за партију 2 треба да 
стоји: Понуђач мора имати најмање 5 запослених. 
 
Одговор 3: У питању је техничка грешка и напомени уз спецификацију за партију 2 треба да 
стоји Доказ: Копија важећег сертификата увозника о примени ХАЦЦП система за предмет 
набавке. 
 
Одговор 4: Потврде надлежног органа о квалитету производа (резултати анализе о 
испитивању) за сваки производ у партији 2 не сме да буде старији од 180 дана од датума 
отварања понуде. 
 
Одговор 5: Наручилац остаје при траженој грамажи. 
 


