Појашњење конкурсне документације за ЈН Д-02/16
Питање бр.1
Код партије бр. 8, на позицијама 15, 22 и 23 наведено је да чашице морају имати фолија
поклопац.
Да ли ће наручилац прихватити да понуђач понуди ове чашице са пластичним поклопцем?
Одговор: Наручилац ће прихватити ако понуђач понуди чашице са пластичним поклопцем
који херметички затвара производ по узору на паковање које се затвара поклопцем од
фолије.
На позицији 20,Млеко у праху,нисте навели да ли је млеко у праху пуномасно или обрано?
Одговор: Пуномасно
На позицији 66,Суво воће(грожђе,шљиве,смокве) .Да ли мислите на микс наведеног сувог
воћа?.Ако не мислите молимо Вас да наведете тачне количине за сваки наведени производ
посебно.
Одговор: У Спецификацији предмета набавке за партију 8.- Роба широке потрошње на
позицији 66 тражи се микс Сувог воћа(грожђе, шљиве , смокве ) у коме су све наведене врсте
воћа заступљене у једнаким количинама.
На позицији 67,Мак,молим Вас да наведете какав мак хоћете млевени или у зрну?
Одговор: Млевени
Питање бр.2
Код партије број 7 - брашно, као додатни услов ставили сте најмање 1 запосленог са
високом стручном спремом. Молимо Вас да нам објасните на који начин запослени са
високом стручном спремом гарантује наручиоцу да ће понуђач испоручити брашно,
односно на који начин је овај додатни услов повезан са предметом набавке?
Одговор бр. 2
Код утврђивања кадровског капацитета као додатног услова имали смо у виду
процењену вредност набавке, број појединачних ставки у свакој спецификацији и
захтев за поседовање ХАЦЦП стандарда или ИСО 22000 за све понуђаче као и
потребу свакодневне испоруке, фактурисања и сравњења међусобних картица .
Собзиром да је ова партија од стратешког значаја за установу а имајући у виду
чињеницу да сами производимо хлеб и пециво за потребе корисника желимо да
имамо јасне гаранције у погледу стручности и професионалности наших
испоручилаца узимајући у обзир чињеницу да озбиљном понуђачу ми нисмо једини
купци.
Питање бр. 3
Код партије број 8 - роба широке потрошње, као додатни услов ставили сте најмање 2
запослених са високом стручном спремом. Молимо Вас да нам објасните на који

начин запослени са високом стручном спремом гарантују наручиоцу да ће понуђач
испоручити наведена добра, односно на који начин је овај додатни услов повезан са
предметом набавке?
Одговор бр. 3
Важи исти одговор као и за предходно питање уз напомену да се и у једном и у
другом случају ради о дугогодишњој пракси наручиоца. Такође напомињемо да за
партију која има овако широк асортиман и оволики број позиција у спецификацији
потребно је имати школован и обучен кадар како би ми као наручиоци били сигурни
да нећемо имати застоја у набавци.

Појашњење конкурсне документације за ЈН Д-02/16
Питање бр.1
На првој страни конкурсне документације навели сте да је број Јавне набавке Д-02/16,
а на свим осталим странама па чак и моделу Уговора стоји Број Д-01/16 – молимо да
нам одговорите шта је од овога тачан број Јавне набавке
Одговор бр. 1
Тачан број Јавне набавке је Д-02/16 али је приликом прелома текста и интегрисања
спецификације предмета набавке у конкурсну документацију дошло до техничке
грешке.
Питање бр.2
Уколико смо већ од купаца добили потврде – изјаве о испорученим добрима на којима
као број Јавне набавке стоји Д-01/16 , или Д-02/16 да ли ће се такве изјаве признати
као исправне?
Одговор бр. 2
Комисија наручиоца ће као исправне признати све потврде односно изјаве о
испорученим добрима без обзира на број набавке у колико се на њима јасно може
видети предмет набавке односно партија на коју се односе.

Појашњење конкурсне документације за ЈН Д-02/16
Питање бр.1
Приликом истраживања тржишта и припреме за набавку бр.Д-01/16 установили смо
да у Републици Србији готово да нема произвођача или увозника који има ХАЦЦП
или ИСО 22000 за партију 7. брашно.
Сматрамо да сте оваквим додатним условом нарушили конкуренцију и могућност
многих привредних друштава да се надмећу за ову партију.
Молимо Вас да извршите измене конкурсне документације на начин да јасно
дефинишете за које производе из партије 7. тражите ХАЦЦП или ИСО 22000 и да
укинете исти услов код производа где је немогуће набавити ове потврде (ражано
брашно, кукурузно брашно бело, брашно од хељде...).
Одговор бр. 1
На основу истраживања тржишта наручилац одговорно тврди да је велики број
млинова на територији наше републике имплементирао стандарде квалитета ХАЦЦП
и/или ИСО 22000 тако да додатни услов за достављање цертификата произвођача
никако не нарушава конкуренцију.
Имајући у виду чињеницу да у партији брашно мали проценат од укупне вредности
чине специјалне врсте брашна које су релативно нови производи на нашем тржишту
довољан доказ је да произвођачи имају имплементиране стандарде квалитета и
добру хигијенску праксу на бази истих при чему се стандарди не морају односити на
конкретан производ односно специјалне врсте брашна.

