
14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26

тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 124/2012,
14/2015, 68/2015) наручилац објављује:

Одговор на питања понуђача и захтеве за појашњења у вези
ЈН 17/2018 - Набавка електро радова и опреме за осветљење круга

Постројења за прераду отпадних вода “Горић”

Питања понуђача:
1. За додатни услов кадровског капацитета тражено је 5 (пет) електроинсталатера или
електромонтера. С обзиром да наведена занимања немају сваке године у систему образовања
и да се иста јављају периодично да ли онда услов кадровског капацитета задовољавају
радници електроструке III и IV степен средње стручне спреме који су такође потпуно
квалификовани за извршавање послова на електроинсталацијама и осветљењу?

2. У додатним условима у тачки 1.2.4 наручилац је у делу “Сертификати” захтевао од
понуђача да имају имплементиране између осталих и стандарде ISO 9001:2008, ISO
14001:2004.
Указујемо наручиоцу да је стандард ISO 9001:2008 замењен стандардом ISO 9001:2015 као и
да је стандард ISO 14001:2004 замењен стандардом ISO 14001:2015. Захтевамо да наручилац
усклади конкурсну документацију са важећим прописима.

3. У додатним условима у тачки 1.2.4 наручилац је у делу “Сертификати” захтевао да
понуђачи имају акредитацију издату од стране АТС за вршење мерења и испитивања.
Указујемо наручиоцу на недостатак у конкурсној документацији јер постављањем оваквог
услова наручилац је повредио одредбе ЗЈН тако што је дискриминисао понуђаче и поставио
услов који није у вези са предметом јавне набавке.
На сајту Акредитационог тела Србије у складу са Законом о акредитацији јасно је наведено
ко може да се акредитује: лабораторије за испитивање, лабораторије за еталонирање,
медицинске лабораторије, ПТ провајдери, сертификациона тела и контрола лета.
Даље напомињемо да је акредитација поступак којим се утврђује да одређено тело испуњава
захтеве за обављање послова оцењивања усаглашености. Дакле, захтевани услов се односи на
лабораторије и на контролна тела. Контролна тела су правна лица која врше оцењивање за
своје матичне организације, службене органе или приватне кориснике, како би обезбедила
заинтересованим странама информације које се односе на усаглашавање предмета контроле
са прописима, стандардима или спецификацијама.
Чланом 76. ЗЈН прописано је да наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са
предметом јавне набавке.
Чланом 10. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што
је могуће већу конкуренцију и да не може ограничити конкуренцију а посебно не може
онемогућити било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем



дискриминаторских услова.
Чланом 12. ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке
обезбеди једнак положај свим понуђачима и да не може одређивати услове који би значили
дискриминацију међу понуђачима.
Постављени услов од стране наручиоца којим се захтева да понуђачи имају акредитацију
издату од стране АТС за вршење мерења и испитивања није у вези са предметом јавне
набавке и исти је дискриминаторски и ограничавајући па стога захтеваом да наручилац
измени документацију и избрише захтевани услов због повреде одредаба члана 76., члана 10.
и члана 12. ЗЈН.

Одговор наручиоца:
1. Наручилац остаје при свом захтеву. Обзиром на предметне радове сматрамо да су потребни
профили електроинсталатера или електромонтера.

2. Наручилац остаје при свом захтеву, уколико се доставе важећи сертификати ISO 9001:2015
и ISO 14001:2015 биће прихваћени од стране наручиоца.

3. Наручилац прихвата сугестију, врши се измена конкурсне документације тако што се
брише услов да понуђачи морају имати акредитацију издату од стране АТС за вршење
мерења и испитивања, као и доказ: Копија важећег сертификата о акредитацији.

У Ваљеву 07.08.2018. год. КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


