Нови Сад; 19.03.2015.
Број: 274-1-15-05/5
На основу питања везаних за ЈН 2/15-ОП НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
обликовану по партијама:
Партија 1: Свеже месо (свињско, јунеће)
Партија 2: Пилеће месо
Партија 3: Производи од свињетине
Партија 4: Свежа и смрзнута риба
Партија 5: Млечни производи
Партија 6: Јаја
Партија 7 : Хлебни производи, свежа пецива и колачи
Партија 8 : Свеже поврће и воће
Партија 9 : Смрзнуто поврће и воће
Партија 10 : Конзервисано воће и поврће
Партија 11 : Разни прехрамбени производи
дајемо одговоре на иста.
ПИТАЊЕ:
Молимо Вас да нам појасните Услов за учешће у поступку под редним бројем 9. "Да понуђач
има обезбеђену контролу квалитета здравствене исправности намирница", који се доказује
закљученим уговором са надлежном независном институцијом за контролу, са последњих пет налаза
о контроли здравствене исправности намирница. Наиме, имајући у виду да налази не смеју бити
старији од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда, да ли ти налази морају да се
односе на производе из партије, или се достављају по пет последњих налаза уз сваку партију у којој
учествујемо, независно до тога који производи су анализирани?
Учесталост анализа производа регулисана је прописима о безбедности хране, и постоји
могућност да у траженом периоду није анализирано пет производа из једне партије
ОДГОВОР:
Понуђач мора имати обезбеђену контролу квалитета здравствене исправности
намирница и иста се доказује закљученим уговором са надлежном независном институцијом
за контролу са последњих пет налаза о контроли намирница из партије за коју се подноси
понуда.
Имајући у виду Вашу сугестију о временској учесталости анализа производа захтев који
се односи да налази не могу бити старији од шест месеци од дана објављивања позива за
подношење понуда мења се на 12 месеци од дана објавивања позива за подношење понуда и
исти је предмет треће измене конкурсне документације.
О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно
Закону о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12), писаним путем обавештава
заинтересованог понуђача и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
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