ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-9860
Датум: 13.11.2017.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15)
достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересових лица упућена
електронским путем дана 10.11.2017.г. а у вези јавне набавке бр.14/2017 – Набавка
производа који служе за исхрану болесника у Општој болници Ваљево.
Појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања:
Питање: 1. На стр. 13 конкурсне документације, ЈН 14/2017 за набавку производа за
јавну набавку које служе за исхрану болесника, а везано за квалитет добара под тачком 9)
стоји да уколико понуђач није произвођач добара које нуди, дужан је да поред свог доказа
о примени система ХАЦЦП-а ( за промет ), достави сертификат о примени система
ХАЦЦП свих произвођача чија добра нуди (за производњу). За партију 12 – Кокошија јаја
произвођача? По закону о Безбедности хране, Сл. Гласник РС 41/2009, члан 47 – Субјекти
у пословању храном дужни су да успоставе систем за осигурање безбедности хране у свим
фазама производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у
сваком објекту под њиховом контролом, у складу са принципима добре произвођачке и
хигијенске праксе и анализе опасности и критичних контроолних тачака (ХАЦЦП). С
обзиром да је овде у питању примарна производња, наше питање је да ли за ову партију за
произвођача довољно доставити важећи Уговор о контроли квалитета са надлежном
институцијом (ветеринарски завод, институте за хигијену и контролу меса..).
Одговор: Понуђачи који нуде добро из партије 12 морају задовољити следеће:
1) Доказ о регистрацији пољопривредног газдинства у складу са законом;
2) Уговор са једном од Националних референтних лабораторија које обављају
делатност, у складу са овим законом(важећи уговор са акредитованом, овлашћеном
лабораторијом на територији Републике Србије, која се бави испитивањима и
овлашћена је да издаје Извештаје о испитивању који се односе на физичко-хемијску
анализу-испитивање и микробиолошку анализу-испитивање-квалитет и здравствена
исправност понуђеног добра);
Питање бр.2: Питање се односи на Партију бр. 2, стр. 5 – Млеко и млечни производи,
ставка 2.- Кисело млеко 1/5л чаша и ставка 3-Јогурт чаша 1/5л-чаша. На тржишту се
производи кисело млеко и јогурт у чаши у паковању од 180мл. Питање је да ли су ове
грамаже прихватљиве с обзиром да је у самој документацији тражено паковање од 1/5л
(200мл)?.
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Одговор: За добра која нуде у партији бр.2, за ставке 2 и 3 (Кисело млеко и
Јогурт чаша), наручилац ће прихватити као одговарајуће уколико је одступање
понуђеног добра у односу на захтевано у конкурсној документацији +/- 10%..
Питање бр.3: Питање се односи на Партију бр.14, стр.7- Намирнице широке потрошње,
Производи за репрезентацију – Ставка 1. – Сок густи тетрапак ½. На тржишту сокови у
тетрапаку се пакују у амбалажу од 0,2л и 0,33л и 1л итд. Наше питање је које од ових
грамажа су прихватљиве за Вас?
Одговор: Наручилац ће изменом конкурсне документације дефинисати грамажу.
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