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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“
доставља додатна појашњење:
Питање:
Увидом у документацију за јавну набавку број 26/2019 за набавку намирница за исхрану пацијента, по
партији број 2, видели смо да је потребна изјава произвођача да понуђене прерађевине не садрже
алергене и глутен, што није од пресудногзначаја за квалитет производа, а при томе само један
добављач може да изда ту изјаву, или можда нико.
Из тог разлога Вас молимо да узмете у разматрање опцију да се та изјава искључи из документације
која је потребна за учествовање на јавној набавци.
Одговор:
Већ мале количине алергена могу да изазову алергијску реакцију. Реакције могу бити слабе (нпр.
орални алергијски синдром) или јаке (анафилакса) и могу изазвати анафилактички шок, који може
изазвати смрт.
Алергени у храни:
 Кикирики
 Коштуњави плодови (бадеми, лешници, пекан, ораси, бразилски орашчићи, индијски орашчићи,
пистаћи, пињоли, аустралијски ораси, кестени)
 Соја
 Млеко
 Јаја
 Ракови (шкампи, козице, јастог, речни ракови)
 Рибе
 Пшеница
 Шкољке и остали мекушци
Та храна мора да се наведе на етикети производа, чак и ако је у врло малим количинама.
Попис Codex Alimentarius (међународна агенција за храну) садржи и сулфит (у концентрацијама
већим од 10 мг/кг) и лактозу.
Осим тога, листа садржи све житарице које садрже глутен.
Стручна служба Наручиоца дефинисала je конкурсну документацију у складу са претходним
искуствима и јавно доступним подацима из којих је видљиво да се на тржишту у понуди налазе
артикали са крактеристикама које тражимо (наручилац већ пет година набавља производе без
глутена и алергена) , чиме се добија додатни квалитет и сигурност за корисника.
Наручилац остаје при наведеном захтеву.
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