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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Датум : 18.04.2017. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
Предмет:  Питања  и захтев за додатне информације и продужење рока 
Веза конкутрс за јавну набавку намирница број 34/17-Д/ОП и документација са изменама објављена до 
12.04.2017 год. 
 

1. Критеријум  и Захтев набавке за Партију 2 Пилеће месо-смрзнуто. Од произвођача тражите сертификат 
ХАЦЦП, а неког од понуђача фаворизујете бодовањем чак 20% бодова за сертификате ИСО 14001, који се 
односи на систем еколошког менаџмента , и ИСО 18001, који се односи на систем менаџмента заштите и 
безбедности запослених. Ни један од поменутих сертификата  за понуђача,који само врши дистрибуцију, није 
у директној вези са квалитетом и безбедности пилећег меса, У одговору дана 11.04.2017. таксативно 
напомињете да сте водили  рачуна да пилеће месо буде здравствено безбедно  и да се ради о ризичној групи 
меса. Ако заступате такав став, требало је за произвођача тражити сертификате из реда ИСО 22000 или ИФС, а 
не само ХАЦЦП. Посебно чуди затев да тражите сертификате за понуђаче и произвођаче у околности где 
Општа болница Суботица нема никакве сертификате. Став Републичке комисије за заштиту права понуђача је 
да наручилац који не поседује ИСО сертификате нема право да захтева исте као додатни услов. Молимо 
усклађивање приоритета. 
 
ОДГОВОР: Наручилац остаје при својим захтевима из Конкурсне документације и подсећа потенцијалне 
понуђаче да је разлог због којих је тражио сертификате ИСО 14001 и ИСО 18001 већ образложио у 
додатном појашњењу број 1, објављеном на Порталу УЈН и Интернет страници 11.04.2017. године. 
Наручилац још једном напомиње да поменути сертификати не представљају услов за учешће у поступку 
јавне набавке, већ само елемент критеријума економски најповољније понуде. Елементи критеријума су 
прописно описани и вредновани, и у логичкој су вези са предметом јавне набавке. Наручилац је одредио 
елементе критеријума економски најповољније понуде у складу са чланом 85., став 2., тачкама 8 и 16 
Закона о јавним набавкама. Такође, наручилац је желео да има гаранцију да су понуђена добра исправна, 
осносно безбедна, узимајући у обзир чињеницу да понуђач не мора да буде и произвођач предметних 
добара. Понуђач је тај који се појављује као испоручилац и он је тај који гарантује наручиоцу да су 
понуђена добра исправна, безбедна и у складу са зхатеваним квалитетом. За време трајања уговора 
постоји реална могућност промене произвођача, те наручиоц сматра да је изабрани понуђач тај који је 
одовран за све радње. 
 

2. Додатни услови (Чл.76 Закона): тачка 5 ц) 
Наручилац условљава да понуђач има радно ангажованог и једног технолога прехрамбене струке у радном 
односу. У случају где понуђач није произвођач, већ дистрибутер, ток следљивости , односно систем праћења 
хране дуж ланца производње и дистрибуције, на који се позивате у вашем одговору на постављено питање  
дана 11.04.2017.подразумева само следљивост намирнице од складишта готових намирница до предаје робе 
наручиоцу, на основу дијаграма тока, који верификује и сертификационо тела приликом издавања сваког 
сертификата понуђачу, почев од ХАЦЦП-а. Претходни део следљивости, у којем учествује и технолог 
прехрамбене струке, налази се у оквиру ингеренција произвођача, који дајући своје овлашћење за наступање 
у јавној набавци и презентујући сертификате које поседује, уједно потврђује да има обезбеђен ток 
следљивости, који ви спомињете. Сходно наведеном, молимо да се брише захтев у погледу радно 
ангажованог технолога код понуђача који  није произвођач. 
 
ОДГОВОР: Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације и напомиње да су 
предметна добра високоризичне намирнице у погледу одрживости и кварљивости у свим фазама, те и у 
фази код понуђача мора да буде под контролом стручног лица, у овом случају технолога прехрамбене 
струке. Као још један разлог зашто је наручилац захтевао да понуђач има радно ангажованог технолога, 
јесте и недавно искуство које је имао у својој установи, када је добављач испоручио неисправне, односно 
небезбедне  месне прерађевине. До овога не би дошло да је понуђач имао радно ангажованог технолога, 
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који би прегледао све намирнице спремне за испоруку. Оваква ситуација је проузроковала рекламацију од 
стране наручиоца, враћање испоручене робе и чекање нове испоруке. Овакве ситуације су неприхватљиве 
за наручиоца, обзиром да се ради о болници, где је неопходно на дневном нивоу припремати велику 
количину оброка за исхрану болесника. Свако враћање и чекање на нову испоруку отежава рад установе, а 
свако испоручено неисправно месо додатно угрожава здравље болесника. 
 

3. Додатни услови (Чл.76 Закона): тачка 5 б) 5ц) 
На основу којег прописа наручилац условљава поседовање најмање четири доставна возила, од којих једно 
да буде возило- хладњача? За обим послова на дистрибуцији око 630 кг намирница седмично, довољно је 
поседовање два доставна возила, једно без и друго са простором који се расхлађује. Фирма НАТУРА Суботица 
годинама снабдева намирницама како Болницу, тако и друге установе на подручју града Суботице, и два лака 
теретна возила, носивости око 600-700 кг су више него довољна. Доставна возила служе за развоз робе од 
складишта понуђача до складишта наручиоца, на удаљености не већој од десет километара. Молимо 
смањење захтева у погледу броја доставних возила  на два, од којих једно возило-хладњача. Смањење броја 
возила у директној је вези са бројем возача, па молимо  да услов из 5 ц) преиначите на једног возача.  
 
ОДГОВОР: Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације, јер жели да се обезбеди да 
ће изабрани понуђач у сваком моменту имати на располагању исправно и спремно доставно возило, 
обзиром на количину и дневну динамику испоруке намирница. Узимајући у обзир специфичну локацију 
Опште болница Суботица и велики број становника севернобачког округа који гравитирају према ОБ 
Суботица, број пацијената је непредвидив и може доћи до прилива већег броја пацијената од очекиваног, 
те је намера наручиоца да се заштити и да у моменту непредвиђених околности и повећане потребе за 
намирницима за исхрану болесника има на располагању довољан број доставних возила која ће моћи да 
испоруче сву захтевану количину намирница. 
 

4. Модел уговора о купопродаји  Члан 10  Средство финансијског обезбеђења. У овом члану су захтеви у погледу 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у колизији. На страни 10, тачка 11 захтева се банкарска 
гаранција, а у Члану 10 уговора се спомиње прво банкарска гаранција, а даље у тексту меница. Молимо да се 
изјасните о којој врсти финансијског обезбеђења се ради приликом давања понуде, а које финансијско 
обезбеђење тражите након потписивања уговора. 
 
ОДГОВОР: Наручилац је у самој конкурсној документацији јасно навео да се захтева банкарска гаранција за 
озбиљност понуде и банкарска гаранција за добро извршење посла. У моделу уговора је дошло до 
ненамерне техничке грешке. 
 

5. Додатни услови (Чл.76 Закона): тачка 5 ц) 
У Члану 3 пише „ Купац задржава право измене структуре и количина уговорених добара за време трајања 
уговора у складу са потребама и финансијским могућностима а у свему према спецификацији понуде и 
уговореним јединачним ценама.“ Сматрамо да се уговор мора испуњавати. Ако је постојала неизвесност у 
погледу потреба и финансијских могућности, наручиоц се требао определити за оквирни споразум. Молимо 
брисање цитираног пасуса. 
 
ОДГОВОР: Брисање није прихватљиво. Право наручиоца је да формира количине за поруџбину и самим 
тим динамику и обим извршења уговора, према сопственим потребама у складу са околностима 
пословања у оквиру делатности (бр.пацијената и сл.) 
 

6. Модел уговора о купопродаји  Члан 4 Услови за промену цена Пише да су за Партију 3-Месне прерађевине-
кобасице цене фиксне, а дозвољава се промена цена јунећег, свињског и пилећег меса. Уколико дође до 
померања цена меса на тржишту, неминовно долази и до ситуације да произвођачи промене цене месним 
прерађевинама-кобасицама, које се од меса и праве. Молимо брисање ове изјаве и могућност и модел 
измене цене месних прерађевина-кобасица. 
 
Одговор: Наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације и захтева да цена за месне 
прерађевине буде фиксна. 
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7. Модел уговора о купопродаји  Члан 7 Елементи квалитета 

Пише да купац има право да  одбије пријем добара која не одговарају условима из понуде, уговореним 
нормамаквалитета и стандардима, односно која су оштећена у транспорту. Сматрамо да у овом члану треба 
прецизирати која служба код наручиоца контролише  пријем и има право да одбије пријем и по којој 
процедури. Даље у Члану 7 пише“ Уколико се продавац не одазове позиву купца, он може да ангажује треће 
лице на терет Продавца“ Сматрамо да овај став није у складу са законом и тражимо да се брише.  
 
ОДГОВОР: Не треба прецизирати, у уговору ће бити наведено лице за пријем (магационер / кувар) односно 
лице компетентно да оцени стање и квалитет намирница. Навод из члана 7 додатно обезбеђује наручиоца 
јер процес припреме хране за болеснике не сме да стане у случају непредвиђених-ванредних догађаја у 
систему продавца, који би могли да га спрече у испоруци.  
 

8. Модел уговора о купопродаји  Члан 11 Трајање и раскид уговора. Молимо објашњење шта значи да се уговор 
закључује на неодређено време, а најдуже годину дана од дана његовог закључења. У Моделу уговора 
постоје све релевантне чињенице да се јасно дефинише рок трајања уговора. Молимо прецизирање рока 
трајања уговора. Члан 11, страна 30, даље у тексту пише“Уговорне стране могу постићи сагласност да Уговор, 
остане на правној снази како је предвиђено у ставу 1. Овог члана, и под условом да надлежни државни 
органи не донесу одлуку која  би утицала на правну природу предметног уговора као и уколико у току текуће 
2016. Године, Уговор није испуњену целости у погледу испоруке уговорених количина добара, а најдуже до 
потпуне испоруке уговорених количина и у складу са предвиђеним финансијским планом за предметну 
набавку наручиоца у 2016/17.години.“ Молимо објашњење и измену овог става. 
 
ОДГОВОР: Навод из уговора значи да уговор може бити стављен ван снаге и пре истека периода од годину 
дана уколико се донесу одређене одлуке надлежних државних органа (што је наведено у истом члану) а ту 
се првенствено мисли на централизовање поступка набавке од стране Фонда, евентуално умањење обима 
финансирања од стране Фонда кроз анексе итд. Измена није прихватљива. Навод значи да се и поред 
календарског истека важности уговора испорука преосталих количина може реализовати по ценама и 
условима из уговора уз сагласност обе стране, чиме се не би вршила повреда буџетских прописа, фин.плана 
и сл. 
 

9. Додатни услови (члан 36 Закона) тачка 5 а)  пише  да се тражи потврда о броју дана неликвидности , издата 
након објављивања Позива („09.03.2016.“). Молимо прецизирање тачног датума након којег потврда може 
бити издата. 
 
ОДГОВОР: Датум који стоји у конкурсној документацији је ненамерна техничка грешка наручиоца. Позив за 
подношење понуда је објављен 06.04.2017. године, тако да је потребно да потврда буде издата након тог 
датума. Грешка у документацији (2017.) Мада ова потврда није ни неопходна јер на НБС у претрази 
принудне наплате може да се дође до свих података а тамо се наводи „Подаци су званични и могу се 
користити за службене потребе без подношења захтева за издавање потврде.“ А Закон о јавним набавкама 
препознаје јавно доступне податке. 
 

10. Захтеви набавке-  страна 24 
За партију 1 која се односи на свеже јунеће и свињско месо: која сврха је доказ да понуђач поседује комору за 
дубоко смрзавање -20Ц и тунел за брзо смрзавање -38Ц, када се свеже месо не ставља у такву комору с 
температуром у минусу, а нарочито не у тунел за замрзавање, на -38ст.целзиусових? Молимо да се услов 
поседовања коморе на -20 и тунела на -38ст.целизиусових брише као ирелевантан. 
 
ОДГОВОР: У обрасцу понуде за партију број 1 је наведено да се тражи: 

1. Јунећи бут класе 1 
2. Свињски бут класе 1 

У називу партије наручилац јесте навео да се ради о свежем месу, али наручилац оставља могућност, ако 
због повећане потребе наручиоца или непредвиђених околности на тржишту или изненадне потребе за 
већим количинама меса у Болници, изабрани понуђач није у могућности да испоручи свеже месо, може да 
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испоручи и смрзнуто месо. Дакле, наручилац ће у ванредним околностима прихватити и свеже и смрзнуто 
месо.  
Само у том случају је потребно да изабрани понуђач, који испоручи смрзнуто месо, достави доказ да 
понуђач, односно произвођач меса, поседује комору за дубоко смрзавање -20Ц и тунел за брзо смрзавање 
-38Ц.  
 

11. Остали посебни захтеви  3.3.2   Страна 7 
Тачкица 10 „Понуда ће бити одбијена ако се утврди да садржи неистините податке или ако не одговарасвим 
обавезним захтевима из конкурсне документације“. Молимо да наведете ко је надлежан да утврђује 
неистинитост података. 
Тачкица 13 „Понуда мора да садржи све битне елементе предвиђене конкурсном документацијом и 
евентуално накнадно послатим додатним појашњењима или изменама конкурсне документације а посебно 
оне елементе који су важни за оцењивањеи“  
Молимо одговор шта се сматра накнадно послатим додатним појашњењима или изменама који су важни за 
оцењивање и у којој фази конкурса су прихватљиви. 
 
ОДГОВОР: У случају провере истинитости докумената проверу врше надлежни државни и овлашћени 
органи и институције. Све измене и допуне документације као и додатна појашњења захтевана од 
наручиоца објављени у законским роковима у фази пре јавног отварања понуда сматраће се саставним 
делом конкурсне документације. Такође, додатна појашњења захтевана од понуђача у фази након 
отварања понуда а у циљу правовремене и поуздане стручне оцене понуда су законски елемент. 
 
Партије  4        тачка  4.1 на страни 8 
 Предвидели сте да се нуде предају одвојено, на начин да их комисија наручиоца може независно 
оцењивати; остали сте недоречени по питању опште документације. 
Молимо да нас обавестите да ли је исправно, ако конкуришемо на више партија да у једној коверти буде 
заједничка општа документација за све партије, а да понуде са доказима по елементима критеријума буду 
спаковане у одвојене коверте.. 
 
ОДГОВОР: Да, прихватљив је наведени начин састављања понуде. 
 

12.  Додатне информације тражене и захтеване од стране наручиоца    тачка 13.3 на страни 11 
„Наручилац неће дозволити нити понудити промену елемената понуде који су од значаја за примену 
критеријума за доделу уговора или промену која би неодговарајућу или неприхватљиву понуду учинила 
одговарајућом или прихватљивом-осим ако другачије не произилази из природе поступка ове јавне набавке.“ 
Молимо појашњење шта је природа поступка ове јавне набавке. 
 
ОДГОВОР: Природа предметног поступка није преговарачка те понуде са варијантама нити промена 
елемената понуде није дозвољена од јавног отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
односно до истека важности понуде који не може бити мањи од 30 дана. Све евентуалне касније промене 
елемената понуде (као корекција уговорене цене или доцња у испоруци) су дефинисане моделом уговора. 
Навод из документације је дефинисан Законом (чл.93. став 3) те појашњење шта је природа поступка треба 
евентуално тражити од законодавца. 
 

13.  Обавештење о достави узорака и обиласку локације   Тачка 16.2 страна 13 
„Понуђач је у обавези, да пре достављања понуде, обиђе локације и у потпуности се упозна са стањем на 
терену о чему ће добити печатирану и потписану потврду од представника наручиоца….Оверена и потписана 
Потврда о обиласку локације је саставни део понуде. Наручилац одговара за аутентичност података.Понуда 
понуђача који није извршио увид и која не садржи оверену потврду понуђача да је обишао предметну 
локацију, биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање“. Зашто је потврда о обиласку 
локације неопходна  и  услов за прихватљивост? У овом конкурсу се ради о намирницама, а не о извођењу 
грађевинских радова, где би евентуално потврда оваквог садржаја била потребна. У вашем обрасцу Изјава 
понуђача , документ бр.9а, тражите да се понуђач изјашњава само формално о  логистичким условима 
испоруке добара (прилаз и начин истовара и складиштења) .Није понуђена ни једна могућност да понуђач, 



 

 
Намирнице за исхрану болесника 

34/17-Д/ОП 
Документ бр.ДП3 

 

 

 

 

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Додатна појашњења/измене и допуне 

који дође у протоколарни обилазак,коментарише или оцењује те услове, као прихватљиве или не, на пример. 
Која је онда сврха толико  формалистичке и  обавезујуће посете? Услови примопредаје и складиштења 
намирница су регулисани прописима, које наручилац, по врсти своје делатности, има обавезу да поштује. 
Наручилац не може оптерећивати свог добављача да, дајући изјаву о претходном обиласку локације, сноси 
евентуалну одговорност за властити део када је у питању следљивост пута прехрамбеног производа.    
 
ОДГОВОР: Ирелевантно је да понуђач коментарише или оцењује те услове, као прихватљиве или не, из 
разлога што након извршеног увида одлучује да ли ће поднети понуду или не. Чак му је траженим условом 
обезбеђен додатни елемент за доношење такве одлуке. Сврха обавезујуће али никако формалистичке  
посете није дефинисање одговорности понуђача него упознавање понуђача са логистичким условима 
наручиоца у којима ће се извршавати уговор и који су важни за сваког понуђача појединачно. 
 

14. Објашњење примене критеријума за Партју 2 тачка 14.3 страна 12 
Наведена су два рока испоруке: по редовној наруџби и по хитној наруџби .  
Молимо објашњење чему служи бодовање рокова који код намирница требају да су разумно и прецизно 
условљени, док је бодовање рокова, уз скале, типично за извођење грађевинских и других радова, а не за  
испоруку намирница.   
 
ОДГОВОР: Наручилац је, ценећи и познајући сопствене услове, капацитете и потребе за припрему хране, 
прописао максимално прихватљив рок испоруке, док је кроз комерцијално логистички прихватљиву 
категорију рокове испоруке сврстао у елемент критеријума економски најповољнија понудашто је 
децидно И прописано Законом (чл.85 3 рок  испоруке или   извршења услуге или радова у оквиру 
минимално прихватљивог рока који не угрожава квалитет као и максимално прихватљивог рока)  
 

15. Обавештење о достави узорака и обиласку локације    тачка 16.1  на страни 13 „Наручилац задржава право да 
у току стручне оцене понуда, затражи узорке понуђених добара ради процене квалитета и утврђивања да ли 
понуђена добра испуњавају техничке карактеристике тражених добара“ Техничке карактеристике су 
споменуте и у Захтевима набавке на страни 23, где спомињете „минималне услове квалитета одређене 
важећим правилницима везаним за понуђена добра“. Молимо објашњење које су тачне  техничке 
карактеристике намирница из Партије 1 јунеће и свињско месо и Партије 2пилеће месо. 
 
ОДГОВОР: Тачне техничке карактеристике меса су дефинисане правилницима на које се наручилац позива 
на страни 23. конкурсне докуметнације. 
 

16. Образац понуде са структуром цене  на страни 20 
У опису смрзнутог пилећег батака и карабатака, ваш захтев је да месо буде паковано у кутије од 15 кг (3x5кг) 
са одступањем плус/минус 10%, И појединачна паковања 150 или 300г, са 10% одступања. Упадљива је 
разлика у тежини „појединачна паковања“. Молимо објашњење да ли се овде ради о појединачном комаду 
меса и колико један комад пилећег батака и карабатака треба да буде тежак. 
 
ОДГОВОР: Пилећи батак и карабатак упаковани заједно треба да у појединачним паковањима теже 135 – 
165 или 270 – 330 грама. 
 
Исто питање се односи и на пилеће бело месо, где захтевате „појединачна паковања 1 кг плус/минус 10%.  
Молимо објашњење шта подразумевате под термином „појединачна паковања  1кг плус/минус 10%“. И 
колико треба да буде тешко пилеће месо појединачно. 
 
ОДГОВОР: Појединачно паковање пилећег белог меса треба да буде у границама 900 – 1100гр. 
 

17. Сваки произвођач пакује месо у прикладну амбалажу, која није одређена неким прописом, већ је то процена 
у односу на тржиште. Молимо  ваше изјашњење да ли ће бити прихватљива понуда уколико се понуди месо 
паковано у кутије 12 кг. 
 
ОДГОВОР: Наручилац ће прихватити такву понуду. 
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18. Изјава понуђача, документ 9а страна 39 У конкурсној документацији није наведено ваше радно време. 

Информација о радном времену нам је потребна у вези спровођења процедуре обиласка локације –веза 
документ број 9а. Молимо информацију о вашем радном времену. 
 
ОДГОВОР: Редовно радно време установе је сваки радни дан од 07:30 до 15:30 часова 
 
Расписали сте оглас по скраћеном поступку 06.04.2017. који је објављен на порталу јавних набавки у 23:12 
часова, у трајању од 15 календарских дана, значи рок за предају је 21.04.2017. год. до 12:00 часова. 
За намирнице нисте имали посебног разлога за скраћени поступак, јер је ова врста добара позната и 
предвидива. По тренутно важећим  уговорима са добављачима већ годину дана напред сте имали 
дефинисане елементе, као што су врста, количина, потребе када су намирнице из предметне три партије у 
питању. 
 
ОДГОВОР: Сви потенцијални понуђачи су могли да виде претходно обавештење-намирнице за исхрану 
болесника, које је објављено 13.01.2017. године на Порталу УЈН и Интернет страници Опште болнице 
Суботица и да се на тај начин упознају са намером наручиоца о спровођењу поступка јавне набавке 
намирница и могућношћу да ће рок за подношење понуда у складу са поретходним обавештењем бити 
скраћен. 
 
Молимо да рок за предају понуда, узимајући у обзир све претходно наведено, продужите на уобичајених 30 
дана.  
 
ОДГОВОР: Рок за предају понуда неће бити продужен. 
 
 

Комисија за јавну набавку 
бр.34/17-Д/ОП  

 
 


