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Број: 133/1/19-05/5 

Нови Сад: 24.05.2019. 

 

На основу питања везаног за ЈН 10/19-МВ  Машина за прање белог посуђа и штедњак за кухињу  

Партија 1: Машина за прање белог посуђа 

Партија 2: Штедњак за кухињу, дајемо одговоре на иста. 

 

ПИТАЊЕ:  

 

У конкурсној документацији је дат услов да понуђач достави сертификат произвођача: 

 

"сертификат CSQА хигијеник дизајн или одговарајући у складу са европским стандародм ЕН 1672-2 

хигијеник дизајн" 

Молим вас за појашњење који је то „или одговарајући“ сертификат који би сте ви прихватили? Да ли 

могу да буду ISO стандарди и који? 

Инсистирањем на овом сертификату, фаворизује се инострани произвођач и дискриминишу домаћи 

произвођачи, што ниједним чланом ЗЈН није дозвољено. 

Молим вас за допуну конкурсне документације појашњењем сертификата. 

 

 ОДГОВОР: 

 

Потребно је да понуђач приложи сертификат CSQА хигијеник дизајн или одговарајући, 

акредитован од сертификоване куће, чија се валидност може проверити на сајту исте, а да опрема 

која је предмет понуде задовољава захтевани стандард ЕН-1672-2 за који међународни је везан 

одговарајући српски СРПС ЕН 1672-2 и означава хигијенски третман опреме чији је циљ да спречи 

микробиолоску контаминацију прехрамбених производа обзиром да ако је опрема лошег 

хигијенског дизајна тешко се може очистити односно нечистоћа се задржава у пукотинама и мртвим 

површинама што је основ за размножавање микроорганизама, а императив је да заштита хране 

никада не буде ризична и то је оно чиме се наручилац једино руководио захтевајући тражени 

стандард а све у функцији заштите и безбедности исхране ученика Дома. Стога ISO стандарди нису 

одговарајући , јер на пример стандард ISO 22000 покрива HACCP кодекс који обухвата само 

произвођаче хране , а не примењује се за предмете опште употребе-опрему. 

 

Комисија се у постављању техничких карактеристика предмета јавне набавке руководила 

првенствено потребама наручиоца, а не пословним и економским интересима подносиоца понуда, с 

тим  да уколико одређени понуђач исти услов не испуњава, то не значи да је тиме нужно извршена 

дискриминација или да је неоправдано ограничена конкуренција међу понуђачима, већ се у 

дефинисању захтева одражава објективна и реална потреба наручиоца. 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно 

Закону о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 

 

                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


