НАРУЧИЛАЦ: Установа Спортски центар“БОР“ у Бору
АДРЕСА : Зелени булевар бб, 19210 Бор
ПИБ : 106370178
МАТИЧНИ БРОЈ: 17782126
Бр. 2022-1/2019 од 21.10.2019.године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15), Комисија за јавну набавку сачињава:
II ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности – Добра – опрема за домаћинство ЈНМВ 06/2019
извршено дана 21.10.2019.године
На писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 18.10.2019.
године у 14:42 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
Из којих разлога је стављен додатни услов за понуђача - сертификати за SRPS ISO 9001:2015 i
SRPS ISO 14001:2015?
2. Питање заинтересованог лица:
Зашто морамо да имамо запосленог или ангажованог сервисера?
Oбједињен oдговор Комисије на питања: 1. Из којих разлога је стављен додатни услов за
понуђача - сертификати за SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015? и 2. Зашто морамо да
имамо запосленог или ангажованог сервисера?
Сматрамо да додатни услови за понуђача прописани чланом 76.ЗЈН да располаже неопходним
кадровсим и пословним капацитетом наведени у конкурсној документацији под редним бројем
5.4 став 1. и 2. Нису дискриминишући и да постоји логична веза која се огледа у важности
предмета јавне набавке , и могућности да се одабере понуда квалификованог и способног понуђача
који ће моћи успешно да реализује уговор.
Циљ Наручиоца није да ограничи конкурентност или да дискриминише потенцијалне понуђаче,
већ да уговор закључи са квалитетним понуђачем.
Тражени сертификати не представљају реткост, велики број потенцијалних понуђача на тржишту
поседује тражене сертификате чиме је омогућена конкуренција.
Како се SRPS ISO 9001:2015 у основи односи на политику квалитета широко је заступљен и
његово постављање не представља повреду начела обезбеђивања конкуренције (чл. 10.ЗЈН). Овим
мећународним стандардом се специфицирају захтеви за систем менаџмента квалитетом онда када
организација: а) треба да покаже своју способност да доследно обезбеђује производ или услугу
који испињавају захтеве корисника и применљивих закона и осталих прописа и б) има за циљ да
повећа задовољство корисника ефективном применом система, укључујући процесе сталног
побољшавања система и доказивање усаглашености са захтевима корисника и применљивих
закона и осталих прописа. Сви захтеви у овом међународном стандарду су генерички и намењени

су да буду применљиви за све организације без обзира на њихов тип, величину и производе које
обезбеђују.
Наручилац је такође дужан да поступа у складу са чл. 13. ЗЈН а то је начело заштите животне
средине и обезбеђивања енергетске ефикасности. Постављање услова поседовања SRPS ISO
14001:2015 је само конкретизација поменутог начела.

21.10.2019 године
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

