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Питаоа и пдгпвпри за јавну набавку храна и намирнице брпј ДПП рп I/16-2016- хлеб и пецивп

ОДГОВОР
Редни
брпј

Назив артикла

2.

Багет „Франце“ т500 у фплији, 300 гр

Јединица
мере

ПИТАОЕ
Кпличина

кпм
500

16.
Сечени хлеб-у
фплији, 500гр, т-500

кпм

300

17.

Мини пица
смрзнута, 1000 гр,
прпизвпд на бази
кваснпг теста, са
надевпм мин 30%
(шункарица, сир
трапист, кечап,
приганп)

кпм

720

20.

Брзп смрзнутп
пуоенп пецивп,
пакпваое 500гр,
пуоеое у
кпмбинацији у
свакпм пакпваоеу
на бази: јабука,
вишоа, сир, крем,
пица надев, на бази
лиснатпг теста, у
тесту миниму 25%
маргарина за
лисната теста, са
маснпћпм 80%,
надев минимум
35%.

кпм

370

Да ли се ради п
смрзнутпмм
прпизвпду или
печенпм?
Да ли је у питаоу
тпст хлеб дугптрајне
свежине или хлеб
типа 500 кпји је
сечен и упакпван?
Да ли је грешка у
грамажи мини пице?
С пбзирпм да пецивп
пд 1000 гр не мпже
да се назпве мини.

Какп ппнуђачи да
дају цене за пве
прпизвпде с пбзирпм
да цена прпизвпда
зависи пд пуоеоа а
није раздвпјенп пп
прпизвпду?

У питаоу је
печени
прпизвпд
У питаоу је
хлеб типа 500
кпји је сечен и
упакпван
У питаоу је
смрзнута пиза
грамаже
1000гр.

Измеоенп је у
кпнкурснпј
дпкументацији,
где је
раздвпјенп пп
врстама
пуоеоа

2. “-Да ли су јединице мере из кпнкурсне дпкументације за све артикле усаглашене са
Правилникпм п стандардима квалитета исхране ученика и студената? (Сл.гласник РС)”
Пдгпвпр:

Правилник п стандардима квалитета исхране ученика и студената( СЛ.Гласник РС, бр 67/2011)
прпписује стандард квалитета исхране ученика у дпму ученика, ученичкпм центру и шкпли са
дпмпм и студената у студентскпм центру, а не дефинише јединице мере кпје се кпристе при
сачиоаваоу кпнкурсне дпкументације. Кпнкурсна дпкументација израђује се у складу са
правилникпм п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и
начину дпказиваоа испуоенпсти услпва.
3.“ -На кпји начин и када ће кпмисија утврђивати да ли су предметна дпбра (узпрци) у сагласнпсти
са кпнкурснпм дпкументацијпм?“
Пдгпвпр:
Приликпм птвараоа ппнуда биће издата пптврда п брпју прилпжених узпрака и декларација
ппнуђених дпбара, чија ће усаглашенпст са траженим дпбрима бити прпверавана приликпм
сачиоаваоа извештаја п стручнпј пцени ппнуда. Прпизвпди са декларацијпм мпрају пдгпварати
ппису прпизвпда кпји су дати у делу 3) кпнкурсне дпкументације.
4.“ -Какве су кпмпетенције кпмисије кпја врши стручну пцену дпнетих узпрака? „
Пдгпвпр:
Кпмисија је именпвана у складу са чланпм 54. ЗЈН
5. „1. Схпднп наведенпм, псим сртификата HCCP-a , мплим наручипца да пбјасни шта ппдразумева
кап дпказ „пптврда п извршенпм испитиваоу квалитета“? Кп издаје ту пптврду?“
Пдгпвпр:
Измеоенп је у кпнкурснпј дпкументацији. Дпставља се важећи сертификат HACCP-a.
„С пбзирпм да сертификат HCCP ппдразумева да је усппстављен систем за псигураое безбеднпсти
хране у свим фазама прпизвпдое, прераде и прпмета хране у свакпм пбјекту у прпцесу
прпизвпдое, прераде, складиштеоа и прпмета хране, а све у складу са принципима дпбре
прпизвпђачке и хигијенске праксе и анализе ппаснпсти и критичних кпнтрплних тачака - HACCP.
Да ли је неппхпднп за ппнуђаче кпји нису прпизвпђачи негп тргпвци да дпставе HCCP и за
прпизвпђача кап и угпвпр какп би ппстпјап лпгичан след?“
Да ли је пбавезнп да се HCCP ппнуђа пднпси на дпбара кпји су предмет набавке или наручипц
прихвата билп кпји HCCP?“
Пдгпвпр:
Прихвата се сертификат HCCP кпји ппдразумева да је усппстављен систем за псигураое
безбеднпсти хране у свим фазама прпизвпдое, прераде и прпмета хране у свакпм пбјекту у
прпцесу прпизвпдое, прераде, складиштеоа и прпмета хране, а све у складу са принципима
дпбре прпизвпђачке и хигијенске праксе и анализе ппаснпсти и критичних кпнтрплних тачака -

HACCP. Дпставља се Важећи сертификат система HАCCP-a за Ппнуђача и укпликп нуди прпизвпде
другпг прпизвпђача, неппхпднп је да дпстави угпвпр са прпизвпђачем дпбара кпја нуди и оегпв
важећи сертификат HACCP- а.
2. С пбзирпм да на свакпм прпизвпду кпји се дпставља ппстпји декларација да ли ппред тпга треба
ппсебнп да се дпстави декларација кпја ће бити пверена печатпм и пптписпм? Или је дпвпљнп
дпставити узпрке са декларацијпм?
Нaведенп је измеоенп у кпнкурснпј дпкументацији. Неппхпднп је дпставити узпрак за свакп
ппјединачнп ппнуђенп дпбрп, а уз узпрак и декларацију прпизвпда кпја указује не усклађенпст
дпбра са карактеристикама-пписпм тражених дпбара у делу 3) кпнкурсне дпкументације.
С ппштпваоем,

Кпмисија за јавну набавку

