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.

