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Предмет: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације заинтересованом понуђачу. 

 

 

У додатним условима на страни 32/53 предвидели сте да понуђачи морају да за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 и 10 доставе анализе о здравственој исправности и то: 

 За партије 1 (свеже јунеће месо) и 2 (свеже свињско месо): анализе у процесу клања 

животиње, брисева алата и прибора за рад на расецању меса, не старије од 30 дана од дана 

отварања понуда; 

 За партију 3 (прерађевине од меса): анализе не старије од 30 дана од дана отварања понуда; 

 За партију 5 (свеже пилеће месо): тражите анализу сирових пилећих кожица врата у кланици, 

као и у објекту за расецање, брисеве са алата не старије од 30 дана од дана отварања понуда; 

 За партије 6 (млеко и јогурт) и 7 (млечни производи): анализе не старије од 30 дана од дана 

отварања понуда; 

 За партије 9 (свеже воће и поврће) и 10 (тропско воће): тражите анализе произвођача. 

 

 

ПИТАЊЕ 1: Да ли анализе могу бити старије, на пример 90 дана, јер овај рок постављају неки други 

наручиоци за сличне производе? 
 

ОДГОВОР: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације - анализе не могу да буду 

старије од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: Ако за пилеће месо тражите анализе кожице врата трупа, од којих се расецањем добијају 

пилеће груди, да ли је довољна анализа кожице врата за пилеће месо? 
 

ОДГОВОР: Наручилац остаје при постављеним додатним условима за партију 5 – свеже пилеће месо 

и понуђач је дужан да испуни све додатне безбедносне услове. 

 

 

ПИТАЊЕ 3: Прометом воћа и поврћа баве се и правни субјекти, који нису произвођачи и који врше 

анализе за воће и поврће и јужно воће на своје име. 
 

ОДГОВОР: За партију 10  (тропско воће), наручилац тражи достављање анализа од стране понуђача. 

Наручилац прихвата анализе достављене од стране понуђача и за партију 9 (свеже воће и поврће). 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


