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 Конкурсна документација – Додатна појашњења/измене и допуне 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 19.09.2014. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Сажетa питањa : 
 

1. Да ли је ХАЦЦП сертификат произвођача (уз потврде о извршењу уговорних обавеза потписане од стране 
наручиоца) довољан доказ пословног капацитета? 
 
У Обрасцу за оцену испуњености услова, односно упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. 
ЗЈН - Документ бр. 6 су наведени докази које су заинтересовани понуђачи обавезни да доставе уз своју понуду и 
ту је наведен ХАЦЦП као тражени доказ, међутим, у поглављу 3 Упутства (Документ бр. 2), наводите да треба да 
се поднесе и ХАЦЦП  и ИСО 22000 сертификат (3.2.11 и 3.2.12), међутим у истим тачкама наводите и партије 7, 16 
и 17, те претпостављам да су ту наведени услови преостали од неке друге конкурсне документације. 
Колико ми је познато ИСО 22000 обухвата ХАЦЦП, али у складу са начелом једнакости понуђача (члан 12. ЗЈН), 
одређивањем и коришћењем техничких спецификација (члан 71. и 72. ЗЈН) ХАЦЦП сертификат произвођача би 
требао да буде довољан доказ квалитета производа. 
 
2. Да ли, ако понуђач подноси понуду за само једну партију, може сву документацију да стави у исту коверту 
(општу документацију и документацију везану за партију)? 
 
3. Да ли, код партије број 1 - млеко и киселомлечни производи, јогурт обавезно мора да буде у чаши 0,2л или су 
прихватљиве и чаше од 0,18л као уобичајено комерцијално паковање (цена у обрасцу понуде се изражава у 
литрама, тако да је у питању само паковање у ком ће се испоручивати производ)? 
 
4. Да ли на коверти са понудом пишемо да је у питању ЈН 13/14-Д/ОП или 81/14-Д/ОП (наведено на странама 2 и 
8 конкурсне документације)? 
 

1. Одговори : 
 

1. ХАЦЦП сертификат произвођача je довољан доказ пословног капацитета, ISO22000 за предметна добра није 
обавезан. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 
2. Понуђач може у једној коверти да преда општу документацију и понуду за партију.  

 

3. Прихватљиво је да јогурт буде у чаши од 0,18л  
 

4. На коверте се пише назнака за ЈН 81/14-Д/ОП 
 

 
 
 
 
 
за Комисију: 
 
Петар Кнежевић, дипл.менаџер   с.р. 


