ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ПТТ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 16
Број одлуке: 02/132
Датум: 02.03.2016. године
На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15) Дом ученика средње ПТТ школе, Београд, ул. Здравка Челара 16, у својству
Наручиоца, дана 02.03.2016.године упућује
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ,
број Д-01/16-намирнице за исхрану ученика
Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 29. 02 2016.год.
путем е-маила Захтев за појашњење конкурсне документације са следећим питањем:

Одговор:
На страни 8 Конкурсне документације доказивање испуњености обавезних услова из члана
75. Закона о јавним набавкама тачка 5) стоји:
5. Услов: да право на учешће у поступку има Понуђач који поседује важећу дозволу за
обављање делатности издату од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом, испуниће онај Понуђач који је уписан у Централни регистар објеката и
који је успоставио систем осигурања безбедности хране заснован на доброј произвођачкој
пракси и на принципима HACCP а све на основу чл.72. ст. 1. тач.1., 2., 3. и 4. и чл.77. Закона
о ветеринарству.
Доказ:
- Потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине (ранији назив:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) да је понуђач уписан у Централни
регистар објеката а све у складу са чл. 15. Закона о безбедности хране (доказ се односи на
понуђача који обавља делатност производње и промета производима биљног/мешовитог
порекла).
- За партије 4, 5, 6, 8 и 10. копија важећег сертификата ISO 22000 или Изјава понуђача
(сопствена) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је успостављен систем

за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, прераде и промета хране у
сваком објекту у процесу производње, прераде и промета хране, а све у складу са
принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и критичних
контролних тачака ISO 22000.
Мишљења смо да горе наведени текст даје потпун и прецизан одговор на ваше питање.
Комисија наручиоца за јавну набавку
Д -01/16

