
Појашњење конкурсне документације – одговор на питање заинтересованог лица за 

јавну набавку  добара бр. Д-02/18 под називом: Набавка прехрамбених производа – 

намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу у преговарачком поступку са 

објављивањем позива за подношење понуда – допуну понуда 

 

Питање: 

 
Сходно Вашој конкурсној документацији за јавну набавку добара Д-02/18, преговарачки 
поступак са објављивањем позива за подношење понуда, тражимо појашњење у вези са 
припремањем понуде. 
 
Наиме, на страни 17 Ваше конкурсне документације - Упутство/докази о испуњености услова 
стоји следеће: 
 
ц) Понуђач је обавезан да достави важеће сертификате као доказ о примени 
система менаџмента квалитетом на свим локацијама (у сваком објекту) за које 
понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова у складу са захтевима 
стандарда СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући и система управљања 
хигијеном, укључујући ХАЦЦП или ИСО 22000:2005 који се искључиво односе на 
предмет јавне набавке – партију на коју се подноси понуда (доказ: копија важећих 
сертификата понуђача о примени СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући и 
ХАЦЦП стандарда или ИСО 22000:2005). Уколико понуђач наступа са 
подизвођачима, неопходно је да понуђач и сваки подизвођач испуне овај услов и 
доставe доказ. Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да сваки 
учесник у заједничкој понуди испуни овај услов и достави доказ. 
 
- Због чега се као обавезан услов тражи поседовање сертификата ИСО 9001:2008 или 
одговарајућег ако се већ тражи поседовање сертификата ИСО 22000:2005 или одговарајућег? 
Када већ знамо да ИСО 22000 у себи имплементира стандарде ХАЦЦП и стандарде ИСО 
9001? Такође односи се на менаџмент безбедношћу хране која је директан предмет ове јавне 
набавке, док се ИСО 9001 се не бави посебно здравственом безбедношћу хране.  
 
Такође по многим тумачењима сертификационих кућа стандард 22000 обухвата стандард ИСО 
9001. Самим тим било би илузорно уводити оба стандардна поготово за прехрамбена 
предузећа. 
 
Сматрамо да се овим захтевом директно нарушава Начело обезбеђивања конкуренције (члан 
10 Закона о јавним набавкама) који каже да је Наручилац у поступку јавне набавке дужан да 
омогући што је могуће већу конкуренцију. Због тога захтевамо да се наведени захтев избаци из 
конкурсне документације. 
 
Одговор: 

Поступак набавке Д-02/18 спроводи се као преговарачки поступак са објављивањем позива за 
подношење понуда дефинисан је чланом 35 Закона о Јавним набавкама којим су  јасно 
прецизирани услови и начин спровођења поступка. 
Основни услов за спровођење преговарачког поступка је да наручилац у отвореном поступку 
није добио ни једну прихватљиву  понуду  и да се спецификација и услови за учешће у поступку 
не мењају. 
 
Захтеви стандарда ИСО 22000 нису у потпуности комплеметарни са захтевима стандарда 
СРПС ИСО 9001:2008, СРПС ИСО 9001:2015 или одговарајућим, па се из тих разлога не могу 
сматрати одговарајућим стандардом за тражени. 
 
Стандард ИСО 9001 je системски стандард чији се захтеви односe не целу организацију, а не 
само на део који се бави производњом/прерадом хране. Наручилац је своје пословање 
усагласио са захтевима поменутог стандарда. Дефинисани додатни услов за доказивање 
усаглашености система менаџмента са захтевима предметног ИСО 9001 је имплеметиран у 
конкурсну документацију наручиоца дужи низ година и до сада није било примедби од стране 
понуђача  на овако дефинисан додатни услов. Заинтересовано лице које је поставило питање 
је претходне године испуњавало све додатне услове дефинисане у конкурсној документацији. 
 
Наручилац остаје при додатним условима  дефинисаним  конкурсном документацијом. 


