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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :
1. Питања :
-Из којих разлога Наручилац за критеријум за оцењивање за партије 1 и 3 не оцењује поседовање стандарда ИСО 18001 и
ИСО 14001, обзиром да је у питању иста категорија намирница-МЕСО ?
-Зашто се тражи од понуђача који се баве трговином-дистрибуцијом производа да имају упоследнг технолога
прехрамбене струке када је њима то непотребно, логично је да понуђач-велетрговац достави доказ од произвођача чију
робу нуди да произвођач у радном односу има упосленог технолога прехрамбене струке?
2. Одговори :
-Наручилац је за партију бр.2 тражио стандарде ИСО 14001 и ИСО 18001, јер се ради о ризичнијој групи меса. Наручилац је
водио рачуна да месо буде здравствено безбедно, пре свега због специфицне микрофлоре, односно микроорганизама,
који могу бити присутни у пилећем месу (нпр.салмонела, кампилобактер, е.цоли...), уколико се не поштују сви принципи
добре произвођачке праксе. Такође, наручилац напомиње да поседовање сертификата не представља услов за учешће у
поступку јавне набавке, већ су само елемент оцене економски најповољније понуде.
-Наручилац прописује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке на тај начин да они буду у логичкој вези са
предметом јавне набавке. Обзиром да је предмет јавне набавке храна, односно месо и месне прерађевине, логично је да
је наручилац захтевао да понушђач има бар једног технолога, који ће водити рачуна о следљивости, односно систему
праћења хране дуж ланца производње и дистрибуције, у циљу идентификације и отклањања ризика и заштите здравља
потрошача.
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