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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“
доставља додатна појашњење:

Питање:
Артикал под редним бојем 1. у спецификацији - Партија 6 – Риба смрзнут, Ослић Хоки 300-500 гр, већ
дуже време се не налази у излову а самим тим н у набавци. Да ли постоји заменски артикал наведеном,
који би био адекватан?
Предлажемо Ослић Хек 300-600 гр, за који сматрамо одговарајућим као дугогодишњи увозници истих
артикала.
Одговор:
Наручилац je истраживањем установио да се на тржишту у понуди налази артикал који тражимо а
заменом за скупљи Наручиоц би премашио процењену вредност или би морао смањити потребну
количину. Из напред наведених разлога Наручилац остаје при траженом захтеву.
Питање:
Увидом у документацију за јавну набавку број 26/2019 за набавку намирница за исхрану пацијента, по
партијама 1 и 2, видели смо да се налазе одређени стандарди, тј сертификат ИСО 22000 и ИСФ или ФССЦ
22000, које нису од пресудног значаја за квалитет месних прерађевина и ретко који добављач поседује
те стандарде, скоро па нико, чак ни Carnex.
Из тог разлога Вас молимо да узмете у разматраwе опцију да се ти стандарди искључе из документације
која је потребна за учествовање у јавној набавци.
Одговор:
Наручилац ће делимично прихватити сугестију потенцијалног понуђача и изменити конкурсну
документацију у делу захтева ИСФ или ФССЦ сертификата и искључити га из захтва.
ИСО 22000 је први међународни стандарс за управљање безбедношћу хране Међународне
организације за стандардизацију који се односи на све организације у ланцу исхране.
Стручна служба Наручиоца дефинисала je конкурсну документацију у складу са претходним
искуствима и јавно доступним подацима из којих је видљиво да је већи број произвођача
прерађевина од меса увео ИСО 22000 стандард, чиме се добија додатни квалитет и сигурност за
корисника.
Наручилац остаје при захтеву за доставу ИСО22000 стандарда и мења да га је потребно доставити за
све позиције у партији број 2. Прерађевине од меса.
ИСПРАВКА НА СТРАНИ 5 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
„ИСО 22000 сертификат – Oбaвeзaн услoв je дa сe зa пaртиjу 2. – за све позиције (1 до 8) уз пoнуду
дoстaви ИСО 22000 сeртификaт кojи глaси нa прoизвoђaчa пoнуђeних дoбaрa a укoликo су пoнуђeнa
дoбрa из увoзa – нa увoзникa oднoснo прeрaђивaчa – прeдузeћe кoje склaдишти или прeрaђуje пoнуђeнa
дoбрa. Укoликo пoнуђaч нуди дoбрa вишe рaзличитих прoизвoђaчa, мoрa прилoжити сeртификaтe
зa свaкoг пojeдинaчнo. Сeртификaт мoрa бити вaжeћи у тренутнку отварања понуда. Уколико
сертификат има важност мање од 13 месеци од дана отварања понуда, понуђач је у обавези да
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обезбеди и достави изјаву произвођача на сопственом меморандуму, однсно правног лица наведеног у
овој тачки на којег гласи сертификат којом потврђује да ће најмање 30 дана пре истека важности
сертификата доставити изјаву о намери покретања поступка ресертификације и/или уколико је
процес започет приложити доказ којим то потврђује.“
ИСПРАВКА НА СТРАНИ 11 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
„УСЛОВ:
 Понуђач је у обавези да зa пaртиjу 2. Уз пoнуду дoстaви:
-за све позиције 1 до 8 сeртификaт ISO 22000 кojи глaси нa прoизвoђaчa пoнуђeних дoбaрa и који
важи годину дана након отварања понуда
(Уколико сертификати истичу пре тог рока понуђач мора приложити и Изјаву произвођача о
ресертификаији – да ће 30 дана пре истека рока важења покренути поступак обнављања
сертификата).
- за позиције 3., 4. и 5. – Изјава произвођача да прерађевине не садрже алергене и глутен.
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
 Копије сертификата
 Изјава произвођача – оргинал или оверена фотокопија“
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