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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 31.5.2018.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. Молим да наручилац детаљно образложи из којих разлога се тражи овај стандард и
шта он доказује? да ли треба да буде акредитован од АТС-а или не? Тражимо од наручиоца да образложи
да ли је заиста компетентност понуђача за ИЗВОЂЕЊЕ електро радова у томе да: има дефинисану
политику против подмићивања,руковођење, посвећеност и одговорност топ менаџмента, 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?
2. Део технички капацитет:
Да понуђач поседује полису осигурања од професионалне одговорности за одговорног извођача
радова,полиса од опште одговорности. Захтевамо од наручиоца да образложи и наведе законе по којима
је понуђач дузан да ове полисе поседује , као и то да ли је наручилац водио рачуна о томе да се не
повреде начела ефикасности и економичности (члан 9ЗЈН)?
ОДГОВОР:
1. Наручилац остаје при наводима датим у конкурсној документацији.
Тражени стандард није дискриминаторски, он се пре свега односи на групу понуђача у заједничкој
понуди на основу потписаног споразума. Подизвођачи нису дужни да испуне овај захтев.
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.
Заитересовани понуђач не спори потребу за захтевом наручиоца у погледу стандарда 9001, - ISO 14001,
- OHSAS 18001 и ISO 50001, али стандард 37001 сматра дискриминишућим. Заинтересовани понуђач се
доводи у позицију наручиоца и селективно оцењује које сертификате је потребно захтевати јавном
набавком.
Стадард ISO 37001 је регистрован код Института за стандардизацију Републике Србије и уско је везан са
свим позитивним прописима Републике Србије, а обимом своје стандардизације гарантује наручиоцу да
извођач радова неће покушати да заобиђе строга правила безбедности и здравља на раду у погледу својих
радника, нити ће понудити технологију извршења која није у датом моменту на тржишту најбоља, како
би тим и сличним радњама стекао неку додатну корист у извршењу јавне набавке.
Захтев за поседовањем овог стандарда је у складу са иницијативама и стратегијама Владе Републике
Србије и свих финансијских институција наше Државе.
2.
Тражени услов је у складу са “Законом о планирању и изградњи” , ("Сл. Гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука US, 50/2013 - одлука US,
98/2013 - одлука US, 132/2014 i 145/2014), члан 129а који наводи “Привредно друштво, односно друго
правно лице или предузетник, које обавља послове израде и контроле техничке документације, односно
које је извођач радова, вршилац стручног надзора или техничког прегледа, мора бити осигурано од
одговорности за штету коју може причинити другој страни, односно трећем лицу.”
С'обзиром на наведено наручилац остаје при наводима датим у конкурсној документацији.
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