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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови – Радови на изради штандова за објекат Пијаца
ЈН 87/2017 доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације
Питање 1 :
Како је тражено у захтеву коју се односи на додатне услове, а који се тиче тога да је опрема
усаглашена са ЦЕ знаком и да је у складу са правилником о безбедности машина, морамо да
напоменемо да се ЦЕ знак издаје искључиво за готов производ и да га је у ово тренутку подношења
понуда немогуће имати, а да је за његово добијање потребан оквиран рок од 3-5 месеци. Уколико се
овај захтев односи на машине које се користе да би се направио готов производ односно тезге, захтев
није у логичкој вези јер циљ набавке је испорука и уградња тезги, а не доказивање машина које су
потребне да би се тезге направиле.
Одговор Наручиоца:
За технички капацитет довољно је доставити оверену пописну листу.
Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације .
Питање 2:
Такође, пословни капацитет који се захтева је ограничавајући јер је Наручилац предвидео истоветне
радове односно испоруку тезги у вредности од 10.000.000,00, захтевамо да наручилац измени
конкурсну документацију и дозволи истоветне или сличне радове које се тичу изградње пијаце и
пијачних тезги.
Молимо Вас да образложите из ког оправдано разлога није прихватљиво искуству у износу мањем од
10.000.000,00 милиона ?
Предметни радови нису специфични али нема довољно фирми на тржишту које испуњавају овај
ограничавајући услов. Предлажемо да тражено искуство формирате тако да се не односи исључиво
на испоруку предмета радова већ да акценат ставите на браварске радове . Уколико сматрате да наша
сугестија није основана- молимо вас да је са позивом на законске прописе образложите.
Одговор Наручиоца:
Наручилац је поступио у складу са ЗЈН,члан 77.
Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације .

Питање 3:
Нисте прецизирали обим сертификације на који се мора односити сертификат исо 9001. По
мишљењу Републичке комисије(погледати Решенје Републичке комисије бр. 4-00-843/2017) и по
Закону о јавним набавкама наручилац мора прецизирати сваки услов и саставити конкурсну (члан 61
ЗЈН) на начин да понуђачи поднесу прихватљиве понуде.
Молимо вас да прецизирате на коју делатност треба да се односи исо 9001 јер исти мора у складу са
чланом 76. ЗЈН бити у логичкој вези са предметом набавке.
Одговор Наручиоца:
У конкурсној документацији је назначено да“ Понуђач обавезно доставља копије сертификата
- ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући
Недвосмислено је јасно да се изразом „ или одговарајући“ може доставити било који важећи
сертификат из области контроле квалитета.
Питање 4:
У конкурсној документацији наводите израз -извођач у смислу изабраног понуђача а не ДОБАВЉАЧ
што је једини термин за изабраног понуђача у смислу закона о јавним набавкама
-члан 3.став1. тачка 7.
Одговор Наручиоца:
Сагласни смо са Вашом сугестијом на израз извођач.
У вишегодишњој пракси примењујемо дати израз „извођач“ за јавне набавке радови.Израз је
прихваћен и до сада нисмо имали примедбе на исти.
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