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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈНВВ 1/Д/208-2018, ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ 

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРАЊУ 

 

ПИТАЊА: 

1. У предметној конкурсној документацији један од услова за учешће је и да понуђачи 

поседују сертификат ISO 22000. Како смо заинтересовани за учешће у ЈН 1/Д/208-2018, као 

директни увозници за партију 4 – Риба смрзнута и конзервирана, поседујемо сертификат 

IFS 6/2014 као и сертификат HACCP, занима нас да ли ћете уважити нашу понуду ако 

приложимо напред наведена два сертификата уместо траженог ISO 22000? 

2. Питање артикла у партији бр. 4: Риба смрзнута и конзервирана. Артикал бр. 6. Риба 

туњевина, да ли сте мислили на комадну или мрвљену, као и на коју грамажу по комаду 

конзерве сте мислили? 

3. Питање за попуну меничног овлашћења у понуди, да ли сте мислили на 2% од вредности 

понуде без ПДВ-а или са ПДВ-ом. 

4. При попуњавању (Образац бр.2) Потврде о испорученим добрима да ли сте мислили на 

вредности без ПДВ-а или са ПДВ-ом? 

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. У конкурсној документацији за јавну набавку добара – хране, број набавке 1Д/208-2018 у 

делу III – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 

доказује испуњеност услова у делу Додатни услови стоји да: 

- Уколико је понуђач произвођач понуђених добара потребно је да располаже важећим 

сертификатом ISO 22000 – да је успостављен систем управљања безбедношћу храном. 

- Уколико није и произвођач предметних добара, потребно је да поседује HACCP систем 

безбедности хране, а као доказ понуђач је дужан да достави копију сертификата о 

верификованом и имплементираном HACCP систему безбедности хране издату од 

стране овлашћеног тела. 

Тако да ће бити уважена Ваша понуда уколико приложите IFS 6/2014 као и сертификат 

HACCP. 

 

2. Мисли се на комадну, 170 грама конзерва. 

3. Менично овлашћење за озбиљност понуде на 2% од вредности понуде без ПДВ-а. 

4. При попуњавању (Обрасца бр. 2) Потврде о испорученим добрима мисли се на вредност 

без ПДВ-а. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

   


