
ОШ» Васа Стајић»Нови Сад,  

Војводе Книћанина 12/б , Нови Сад  

Број: 03-833/18 

Датум: 28.07.2018. 

                                                                                                       

                                                               

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila)  дана 25.07.2018. и 26.07.2018.године  за јавну набавку у поступку јавне набавке 

мале вредности – радови на инсталацијама за аутоматску дојаву пожара „ број  ЈН МВ 10/2018 

 

Дана 25.07.2018. и 26.07.2018.године  .потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питања - везана за јавну набавку радови на инсталацијама за аутоматску дојаву пожара „ 

број  ЈН МВ 10/2018 

 

ПИТАЊA  

 

Молимо Вас да одговорите на сл. питања: 

 

 1. У одговору на постављено питање , везано за ИСО стандарде , Написали сте  да : " 

прихватате ИСО СТАНДАРДЕ без обзира када су издати.... 

За вашу Информацију ; 

  

ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 su stare verzije zahteva ISO standarda koje 

ističu 14.09.2018. i više nisu važeće 

  

Самим тим ако  се посао не реализује ( заврши )  до наведеног датума  ови 

ИСО стандарди ће БИТИ НЕ ВАЖЕЋИ.....  а требало би да важе , пошто их 

захтевате 

. 
2.  У складу са чланом 63. став 2. 3акона о јавним набавкама обраfiамо се са захтевом за 

појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности за набавку 

радова - Јавна набавка радова на инсталацијама за аутоматску дојазу пожара , ЈН МВ 

10/2018. Истовремено, указујемо наручиоцу ОШ "ВАСА СТАЈИЋ" Нови Сад, на уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији.  

Неправилности у конкурсној документацији:  

Чл. 76. ст. 2 налаже наручиоцу да додатне услове за учешће у постуnку јавне набавке 

одређује имајући у виду предмет јавне набавке, што је у конкретној јавној набавци дојава 

пожара. Чл. 76. ст. 6. налаже наручиоцу да додатне услове одреди тако да су они у 

логичкој вези са предметом набавке.  

У конкурсној документацији 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ , Б) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ , Тачка 3. Наручилац захтева да 

понуђач поседује потврду издатy од произвођача опреме да је овлашћен да исту 

дистрибуира на територији Србије као и да је обучен да истy уграђује и сервисира . 

Напомињемо да произвођачи опреме имају једног или евентуално два дистрибутера 

опреме на сваком тржишту односно у овом случају Србији , а они опрему увозе (а при том 

и не морају да се баве инсталацијом и уградњом посебних система и мера заштите од 



пожара) и продају друrим фирмама које се баве монтажом ових посебних система и мера 

заштите од пожара, а које овлашћење за то добијају од МУП-а сектора за ванредне 

ситуације. Овлашћени представници - дистрибутери опреме обучавају и издају тражене 

сертификате фирмама које купују опрему од њих тако да је и овај успов да се потврда 

добије од произвођача тотално ДИСКРИМИНИШУЋА и није у складу са Законом о 

јавним набавкама. Тражимо од наручиоца да измени овај услов и стави да је оваква 

потврда издата од овлашћеног представника - дистрибутера произвођача опреме у Србији 

такође леrитимна и исправна као и потврда издата од произвођача опреме. Постављајући 

услов да се потврда достави искључиво од произвођача опреме , а да се при томе не 

признаје таква иста од овлашћеног представника - дистрибутера опреме у Србији (уколико 

произвођач опреме нема своје представништво у Србији) онда сертификат издаје 

овлашћени представник произвођача опреме у Србији), наручипац директно крши ЗЈН и 

смањује број потенцијалних понуђача у овој набавци на максимум једну или две фирме 

укупно. Овај услов директно за последицу има повреду начела обезбеfјивања 

конкуренције, којим се потврђује да наручилац ограничава конкуренцију коришћењем 

оваквих ДИСКРИМИНАТОРСКИК УСЛОВА .  

3. Такође, у конкурсној документацији 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ , Б) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ , Тачка 4. Наручилац 

захтева да понуђач испуњава услове прописане ИСО стандардима из области "уградње и 

одржавања телекомуникационих или сигналних система и електроенергетских система" и 

такав доказ формира , док је предмет ове јавне набавке из области посебних система и 

мера заштите од пожара и тоуградње уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара. 

Наручилац је тражио превише ИСОстабдарада који нису у логичкој спрези са овомјавном 

набавком , односно предмет јавен набавке не оправдава захтев наручиоца за свим 

траженим стандардима , а нарочито не за ИСО 20000-1 :2011 , ИСО 2302:2012 , ИСО 

27001 :2013 , ИСО 50001 : 2012. Напомињемо да ови стандарди нису ниукаквој вези са 

предметом набавке , те вам у циљу измене конкурсне документације и поштовања већ 

наведених чканова ЗЈН , на то указујемо и тражимо од наручиоца да тражене стандарде 

избрише из тражених услова . 

Како наручилац није одредио додатни услов у складу са ЗЈН , на ово Вам , у циљу измене 

конкурсне документације указујемо , да наручилац измени област за који се траже услови 

из ИСО стандарда ИСО 9001:2018 , ИСО 14001:2004, OHSAS 18001:2007 тако да они 

гласе : Понуђач мора да испуњава услове прописане ИСО стандардима из области 
пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара , уређаја за  
аутоматско откривање и дојаву пожара и електроинсталација .  
Наручилац уу конкурсној документацији одрежује додатне услове за учешће у поступку 
јавне наавке у погледу финансијског , пословног , техничког и кадровског капацитета  увек 
када је то потребно имајући у виду предмет јавне набваке сходно члану 76 став 2 ЗЈН.   
При томе , сходно ставу 6 истог члана , наручилац одређује додатне услове за учешће у 
поступку тако да ти услви НЕ ДИСКРИМИНИШУ остале понуђаче и да су у логичкој вези 
са предметом јавне наабавке , а у овом случају система за аутоматско откривање и дојаву 
пожара.  
Ово би могло имати за последицу ии повреду начела обезбеђивања конкуренције , која 
утврђује да наручилац не може да ограничи конкуренцију коришћењем  
ДИСКРИМИНАТОРСКИХ УСЛОВА . 
Верујем да ће те ускладити постојећу документацију са одредбама ЗЈН , те да ће те 
сачинити измене и допуне исте . Како Вас закон обавезује да продужите рок за 
подношење понуде ) члан 63 став 5 ) . Молимо Вас да се држите одредаба и начека ЗЈН и 



да продужите рок за подношење понуда , тако што нећете ускратити право на заштиту 
права овом понуђачу , односно да е терок продужити за онолико дана да оствите 
простора да се евентуални захтев за заштиту права може поднети у законском року. 
  

4.  U obrascu  2.4 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE SA STRUKTUROM CENA   ( str. 5- 

9)   IMATE UPISANE POJEDINE CENE  

  

MOLIMO DA IZMENITE OVAJ OBRAZAC  i da  dokumentaciju date u OPEN OFISU - 

zbog lakšeg popunjavanja  

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена 

питања: 

 

1. Наручилац остаје при достављеном одговору. На тај начин не нарушава начело 

једнакости понуђача . 

2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације  

3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

4.  Понуђач је повукао постављено питање .  

Наручилац нема обавезу да достави документацију у open ofisu. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ 10/2018 


