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ПИТАЊЕ И ОДГОВОР У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ АДАПТАЦИЈА И
САНАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ЗГРАДИ ОШ „ ЈОВАН МИКИЋ“
СУБОТИЦА БР. 2/2018
Комисија за јавне набавке сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник Републике Србије” бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на постављено питање од 5.6.2018.године
благовремено даје следећи одговор
ПИТАЊЕ:
1.У делу додатни услови -пословни капацитет: Да понуђач између осталог поседује имплементиране
стандарде из области извођења електромонтажних радова ИСО 37001.
Молимо да наручилац детаљно образложи из којих разлога се тражи овај стандард и ста он доказује?
Да ли треба да буде акредитован од АТС-а или не?
Увидом на сајт за стандардизацију Србије ИСО 37001 је први међународни стандард намењен за борбу
против мита и корупције.
Да ли наручилац сматра да институције као сто су правосудни органи Републике Србије : основни суд на
чијем подручју се налази седиште понуђача, као и виши суд, чији изводи се траже, као испуњење
обавезних услова, нису довољно меродавни, вец се тражи поседовање наведеног стандарда?
Тражимо од наручиоца да образложи да ли је заиста компетентност понуђача за ИЗВОЂЕЊЕ електро
радова у томе да :
има дефинисане политику против подмићивања,руковођење, посвећеност и одговорност топ
менадзмента, надзор одговорног менаџера,обука за борбу против подмићивања, процена ризика и
провера пројеката пословних партнера, финансијска контрола,контрола набавке комерцијална и
контрола при уговарању, извештавање и праћење, истрага и преглед, корективне мере и стално
побољшавање?
Подсећамо наручиоца да је забрањено коришћење дискриматорских услова и смањивање конкуренције,
као и општих мера за спречавање корупције, као и на члан 24. Дужност пријављивања корупције.
-Молим наручиоца да измени овај услов из разлога сто стандард ИСО 37001 није у логичној вези с
предметом јавне набавке, сто се не мозе рећи за стандарде :ИСО 9001,ИСО14001 ИСО 18001 и ИСО
50001.
-Молим наручиоца да не помиње подизвођача, који није предмет питања, већ да се базира на питања у
изворном облику, онако како их је запримио од потенцијалног понуђача
2.Молим наручиоца да се изјасни засто се бави питањима која понуђач није поставио: "Заинтересовани
понуђач не спори потребу за захтевом наручиоца у погледуИСО 9001,ИСО14001 ИСО 18001 и ИСО
50001., али стандард 37001 сматра дискриминишућим".Заинтересовани понуђач се доводи у позицију
наручиоца и селективно оцењује које сертификате је потребно захтевати јавном набавком"
3.Засто се наручилац овако дрско опходи према питањима понуђача који на основу члана 63.ЗЈН имају
право да укажу наручиоцу на неправилности?
4. Део технички капацитет:
Да понуђач поседује полису осигурања од професионалне одговорности за одговорног извођача
радова,полиса од опште одговорности
Молим наручиоца да измени овај услов, како би понуђач могао да са сто мање трошкова припреми
конкурсну документацију и прихвати да понуђач полису достави након закључења уговора о предметној
јавној набавци, имајући у виду да су трошкови прибављања банкарских гаранција већ велики, водећи
рачуна о томе да се не повреде начела ефикасности и економичности (члан 9ЗЈН).

1/2

ОДГОВОР:
Одговор на питање 1,2,3.
Тражени су сертификати који наручиоцу гарантују да ће понуђач коме буде додељен уговор бити
способан на несумњив начин да изврши предмет јавне набавке у свему и на начин како је конкурсном
документацијом прописано, без кашњења у роковима, без мана у квалитету и технологији извођења
радова, а што гарантује уз поштовање свих захтева који се тичу чувања животне средине, заштите
података о објекту јавне намене, безбедности и здравља на раду како би по окончању радова објекат у
пуној мери оправдао сврху и намену финансирања овог пројекта.
Наручилац прихвата сугестију потенционалног понуђача и наводи да ISO 37001 није обавезан услов за
учествовање у предметној јавној набавци.
Како одговор садржи измену конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену конкурсне
документације.
Одговор на питање 2.
Члан 9 ЗЈН, став један наводи „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге
или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.
С' обзиром на горе наведено, наручилац траженим условом, да понуђач поседује полису осигурања од
професионалне одговорности за одговорног извођача радова и полису од опште одговорности, обезбеђује
квалитет извршења јавне набавке имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. Наручилац
нема обавезу и не може да дефинише предметну јавну набавку на начин и са капацитетима који
одговарају сваком понуђачу понаособ, те да исто само по себи не представља повреду одредби ЗЈН.
Узимајући у обзир наведено наручилац у овом делу остаје при захтевима из конкурсне документације.
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