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На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку мале вредности грађевинских и
грађевинско – занатских радова за објекат свлачионица (I фаза) ЈН бр.1-II/2018,
образована решењем дел.бр.587/1 од 18.6.2018.године, на захтев за додатним
информацијaма и појашњењима конкурсне документације, даје одговор
„Захтев у вези јавне набавке мале вредности грађевинских и грађевинскозанатских радова за објекат свлачионица ЈН бр.1-II (I фаза), објављене дана
19.06.2018.године.“
У делу пословног капацитета тражи се од потенцијалних понуђача ДА ПОНУЂАЧ
ПОСЕДУЈЕ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА И ТО: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
По оцени Републичке комисије за заштиту права кроз праксу донетих решења
(једно од њих 4-00-22/2016), овај услов није у складу са чланом 76. Став 6. Закона о
јавним набавкама.
Такође, имајући у виду да наведени услов може испунити један потенцијални
понуђач у Ковину од десетине грађевинских фирми и предузећа, наручилац је
ограничио конкуренцију и самим тиме тражени пословни капацитет није у складу
са Законом о јавним набавкама.
Имајући све наведено у виду закључак је да наручилац не може конкурсном
документацијом захтевати да понуђач поседује стандард који он сам не поседује јер
је у супротности са Законом, а нарочито не може ограничавати конкуренцију
уколико тражени стандарди нису у складу са предметом јавне набавке и са њим у
директно логичкој вези.
Из свега горе наведеног захтевамо да се услов траженом конкурсном
документацијом избрише.
ОДГОВОР
У складу са одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама
заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
1

Потенцијални понуђач, заинтересовано лице је благовремено пре истека
рока за подношење понуда послао захтев у вези предметне јавне набавке ЈН бр.1II/2018 (I фаза), садржине која је напред цитирана.
Наручилац се упознао са објављеним Решењем Републичке Комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки бр.4-00-22/2016 од 28.04.2016.године и
одлучио да додатни услов који се тиче пословног капацитета који гласи:
„ - Да понуђач поседује систем менаџмента и то:
 ISO 9001 (Систем менаџмента квалитетом)
 ISO 14001 (Систем менаџмента заштитом животне средине)
 OHSAS 18001 (Систем менаџмента заштитом здравља и
безбедности на раду)“
изостави из конкурсне документације, па ће у складу са тим и изменити конкурсну
документацију тако што се у поглављу V (страна 8 и 9 конкурсне документације)
код пословног капацитета брише услов
- Да понуђач поседује систем менаџмента и то:
 ISO 9001 (Систем менаџмента квалитетом)
 ISO 14001 (Систем менаџмента заштитом животне средине)
 OHSAS 18001 (Систем менаџмента заштитом здравља и
безбедности на раду)
а као последица тога у Поглављу V тачка 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА (страна 11 конкурсне документације) код потачке 4)
Пословни капацитет брише следећи текст:
-

Фотокопије сертификата важећих у моменту подношења понуде, који су
признати у Републици Србији и то:

ISO 9001 (Систем менаџмента квалитетом)
ISO 14001 (Систем менаџмента заштитом животне средине)
OHSAS 18001 (Систем менаџмента заштитом здравља и безбедности на
раду)
Наручилац се руководио мишљењем Републичке Комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки изнетом у Решењу бр.4-00-22/2016 од
28.04.2016.године да наручилац и сам треба да поседује сертификат о примени
стандарда који захтева од понуђача па ће поступити онако како је напред изнето
и овај додатни услов ће бити изостављен из конкурсне документације путем измене
конкурсне документације.
У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) одговор се у року од три дана од
дана пријема захтева објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет
страници наручиоца и одговор постаје саставни део конкурсне документације.
Председник комисије
Драгана Михајлов, дипл.правник
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