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ПИТАЊЕ: 

1. Поштовани,     

Замолићу за појашњење конкурсне документације број  07/2019, партија 7. 

- да ли је прихватиљива потврда са сајта НБС о броју дана неликвидности која је 

јавно доступна? 

- да ли је прихватљива скенирана референт листа  ,потписана и оверена од стране 

купца? У ери интернет комуникације то би нам олакшало учешће без заказивања 

одлазака код купаца. 

- Да ли се испорука врши само у две централне кухиње како је наведено или на  

свих 18 истоварних места споменутих у документацији?Уколико има више 

истоварних места, замолићу за назив и адресе. 

2. Поштовани, 

 Замолићу и за још једно појашњење. 

- Да ли се код  производа “хлеб од целог зрна брашна” мисли на интегрални хлеб? 

3. Поштовани, 

На основу члана 63 ЗЈН, као потенцијални понуђачи молимо за додатним 

појашњењем конкурсне документације,односно  указујемо на уочене 

недостатке. 

- Молим наруциоца да за партију 1 наведе латинске називе риба које тражи како 

би са сигурношћу понудили адекватно добро, а како би и наручиоц добио што је 

замислио. 

- Да ли наручиоц  за партију 4., за ставку 7. сирни намаз 70% мм прихвата 

артикал који се зове кајмак намаз са 70%мм? 

- Да ли наручиоц  за партију 4., за ставку 9 маслац 125г прихвата маслац од 250г?  

- Наручиоц је као место испоруке навео :" Испорука се врши ФЦО магацин 

купца,дечији вртићи (девет у граду, девет у околним местима), централна 



кухиња Мотел „Ловачки дом“ улица Дистричка бб у Кикинди, зграда Управе у 

Доситејевој број 43. у Кикинди. 

На колико адреса се врши испорука? 

Молим наручиоца да таксативно наведе адресе за испоруку. 

Овако је конфузно јер у загради се закључује да је то 18 истоварних места док у 

наставку спомињете централну кухињу и зграду управе. 

- Наручиоц је као доказ пословног капацитета тражио достављање Референтне 

листе. 

Молим наручиоца да наведе износе по партијама које испуњавају услов 

пословног капацитета. 

- Наручиоц је као техницки капацитет тразио ХАЦЦП сертификат. 

Да ли понуђачи достављају исти и за произвођаче односно увознике добра које 

се нуде или само ХАЦЦП за понуђача? 

- Молим наручиоца да преконтролише спецификацију производа и моделе 

уговора. 

Вероватно се поткрала грешка приликом израде КД. 

Смрзнута роба се не превози возилима са регулацијом температуре 0-4 степена , 

него у минусном режиму! 

- Наручиоц за партију 4 на страни 3 КД трази: 

Понуђач је у обавези да достави узорке свих производа из Партије број 4. 

Узорци се достављају уз Понуду до датума отварања понуда. 

док на старни 64 наводи: 

 Сви понуђачи морају у понуди доставити  произвођачку декларацију и 

спецификацију за сваки производ из партије. Наручилац задржава право да 

одступи од процењених количина одређених конкурсном    документацијом. 

Молим наруциоца да појасни тачно шта тражи. 

Да ли узорке са декларацијом како је и регулисано законом о декларисању 

производа или посебно узорке а посебно декларације ? 



Молим наруциоца да у складу са ЗЈН и правилником који регулише обавезне 

елементе КД направи и образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде како би били испоштовани сви обавезни 

елементи. 

 

ОДГОВОР: 

1. Поштовани, 

- Прихватљива је потврда НБС о броју дана неликвидности. 

- Обрасци потврде референт листе морају бити дати у оригиналу, у супротном неће бити 

узети у разматрање као валидни доказ. 

- Испорука се врши на различитим локацијама, односно онако како је наведено у 

конкурсној документацији за сваку партију посебно. Молимо Вас да погледате 

„Образац број 2 „Образац структуре цене са упутством како да се попуни“, где испод 

сваког обрасца понуде стоји и место испоруке, за сваку партију посебно. 

2. Поштовани, 

- Под траженим производом који је дат у конкурсној документацији се мисли на хлеб од 

целог зрна брашна, односно интегрални хлеб. 

3. Поштовани, 

-У конкурсној документацији ће Наручилац навести латинске називе тражених риба и 

објавити их у делу „Измене и допуне конкурсне документације“. 

- Наручилац прихвата производе који испуњавају тражени опис у конкурсној 

документацији, односно уколико сирни намаз испуњава карактеристике тражене 

конкурсном документацијом биће прихватљив. 

- Наручилац је у конкурсној документацији стриктно навео описе и грамаже тражених 

производа који су прихватљиви. 

- Наручилац је конкретно, за сваку партију посебно, навео и места испоруке. У зависности 

од партије за коју Понуђач конкурише је и назначено на колико адреса је потребна 

испорука. Молимо Вас да погледате Образац број 2 „Образац структуре цене са упутством 

како да се попуни“, где испод сваког обрасца понуде стоји и место испоруке, за сваку 

партију посебно. На страници 124. Конкурсне документације у делу „Захтев у погледу рока 

(испоруке добара, извржења услуга, извођења радова)“ стоји која села су у питању. 

Наручилац ће објавити „Измене и допуне конкурсне документације“ где ће навести тачне 

адресе објеката вртића, централне кухиње и управне зграде. 

- Износи тражени референт листом биће објављени у делу „Измене и допуне конкурсне 

документације“. 

- Сви понуђачи морају имати имплементиран HACCP-систем. Такође је потребно 

доставити доказ да је имплементиран HACCP-систем или доказ о поседовању другог 

система управљања безбедношћу хране, а који је заснован на HACCP системима (ISO 

22000, IFS и други) за све произвођаче односно добављаче производа. 



Сви понуђачи уколико конкуришу са подизвођачем морају за подизвођача/добављача 

доставити уредну документацију о имплементираном НАССР-систему, као и произвођачке 

декларације и спецификације за сваки производ из партије за коју конкуришу са 

подизвођачем. У делу „Измене и допуне конкурсне документације“ ће се извршити 

наведене измене. 

-Наручилац је у делу „Образац структуре цене са упутством како да се попуни“ навео 

темпереатуру транспорта рибе на -18 степени, док је у моделу уговора грешком уписани од 

0-4 степена. У делу „Измене и допуне конкурсне документације“ ће се исправити 

температура дата у моделу уговора за наведену партију. 

- Наручилац је у конкурсној документацији тражио да сви производи морају имати 

произвођачку декларацију и спецификацију и да се уз понуду за сваки производ достави 

декларација и спецификација. Док је посебно, за партију број 4  тражено да се доставе 

узорци производа који у складу са Законом морају да буду са одговарајућом декларацијом. 

- Наручилац је у конкурсној документацији у делу „Изјава о испуњености обавезних 

услова“ навео поменуту изјаву да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну 

набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

Комисија за јавне набавке 


