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Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку Мале вредностиБрој: 1449/2
14.03.2018. године
Пожаревац
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
1.1.6/2018 Угоститељске услуге, по Партијама.
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН МВ 1.1.6-II/2018,II Партија -Прослава славе, ОРН 55300000 - услуге
ресторана
и услуге послуживања храном, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а
12.03.2018. године,(13:55 часова) заводног броја 1449,заведеног у ЈП Топлификацији
од 12.03.2018, којим тражи одговор на следеће питање:
ПИТАЊЕ бр.1: Питање гласи:
Фирма је ушла у процедуру имплементације НАССP стандарда и поседујемо Уговор и
Потврду о започетој имплементацији, на потврди ја наведен датум до када треба да се
заврши процес до 10.05.2018. године, што је раније од тренутка када треба да се услуга
изврши. Молим да се одобри као доказ Уговор и Потврда започетој имплементацији.
ОДГОВОР бр. 1:
Наручилац остаје при својим условима из конкурсне документација. За испуњење
додатних услова је неопходno да поседује усаглашен систем пословања према
захтевима система H.A.C.C.P.
Уз понуду се мора доставити сертификат HACCP за пружање угоститељских услуга за
објекат у коме ће се пружати услуге.
У делу 3.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА , стр 17 конкурсне
документације.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

