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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације бр. V-404-1/2018-27 од 21.03.2018. године, за поступак јавне набавке мале
вредности бр. 27/18 – „ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ“ (у
даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у
даљем тексту: Комисија) наручиоца Града Кикинда из Кикинде, у законском року
објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговор на захтев за додатним информацијама
и појашњењима конкурсне документације

за поступак јавне набавке мале вредности бр. 27/18 –
„ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ“
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом
одговор/појашњење на исто:
Питање/захтев за појашњење бр. 1:
2) да поседује пословни капацитет
- да је на територији Републике Србије понуђач произвођач или овлашћени сервисер
произвођача постројења технолошке опреме Еко-чесми типа Нанофилтрационе
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технологије ET-NF које поседује Наручилац. Уз понуду доставити овлашћење издато од
стране произвођача постројења за прераду воде које поседује Наручилац, да је понуђач на
територији Републике Србије овлашћени сервисер постројења за прераду воде за коју
даје понуду. Овлашћење мора бити издато са позивом на број ове јавне набавке за коју се
исто доставља у понуди, на меморандуму произвођача, потписано и оверено. Уколико је
Овлашћење издато на страном језику, уз исто мора бити приложен оверен превод од
стране овлашћеног преводиоца. Уколико је понуђач уједно и произвођач постројења за
прераду воде, потребно је да достави изјаву којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављује да је произвођач постројења за прераду воде које је предмет
услуга ове јавне набавке.
Питање.
1. У овом случају конкретно се фаворизује понуђач који је произвођач и овлашћени
сервисер предметне опреме. Нанофилтрација је стандардна технологија
пречишћавања воде и делови предметне опреме у сваком случају поседују
супституте.
По закону о јавним набавкама члан 72.став 2. то је изричито забрањено.
Да ли је могуће приложити овлашћење произвођача или дистрибутера о овлашћеном
сервису опреме која је по свим карактеристикама одговарајућа опреми наручиоца?

Одговор/појашњење бр. 1: Комисија је разматрала наводе заинтересованог лица и
заузела став да циљ формулисања додатног услова није да фаворизује било кога, већ да
наручиоцу обезбеди сигурну и континуирану услугу сервисирања управо оних чесми које
он и поседује, те је зато прописла да понуђач може бити или произвођач или овлашћени
сервисер што самим тим ствара необориву претпоставку да таквих сервиса мора и може
бити више јер је сваком произвођачу циљ да има сервисну мрежу која би могла на
квалитетан и сврсисходан начин да услужи купце њихових производа на одређеној
територији, па Комисија не види препреку да било који понуђач дође до таквог
овлашћења, ако је референтан и поуздан партнер. Из наведеног следи да Комисија
сматра да су наводи заинтересованог лица неосновани и да је формулисани услов у
логичкој вези са предметом јавне набавке, те да се истим не врши дискриминација.
Када се на све то дода и чињеница да је предмет јавне набавке такав да се неадекватно и
нестручно сервисирање и одржавање може рефлектовати на здравље и безбедност људи,
те потенцијално имати несагледиве последице, бива апсолутно јасно зашто је неопходно
да се овлашћењем потврди референтност и способност сервисирања одређене врсте чесми
које наручилац поседује, односно које поседују сви грађани, а које су наручиоцу дате на
надлежност, те који самим тим мора показати већи степен пажње.
Дакле, овај део конкурсне документације остаје непромењен.
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Питање/захтев за појашњење бр.2 :
2) да поседује пословни капацитет
- да има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ISO 9001:2008 или новији,
чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно признатим системом
квалитета. Доставити Сертификат ISO 9001:2008 „или одговарајући“ на српском
језику, односно, уколико је издат на страном језику, наведени доказ је потребно
доставити у преводу на српски језик, овереном од стране судског тумача за предметни
страни језик.
Питање.
1. Такође је у супротности са ЗЈН члан 72.став 1. Тражени стандард ISO 9001:2008
из разлога што фаворизује имаоца истог а дискриминише понуђаче који га немају
а имају потребно искуство за исту услугу коју могу обављати квалитетно по
нижој цени , користећи еквивалентну опрему.
Одговор/појашњење бр. 2: Уколико би наводи заинтересованог лица били узети као
начин тумачења свих захтева, односно услова у поступцима јавних набавки онда би се
основано могло оспорити било који захтев или додатни услов у било којем поступку јер
засигурно не могу сва лица испунити сваки прописани додатни услов. Наравно, с обзиром
да се такав вид тумачења не може узети као прихватљив, што (индиректно) потврђује и
сам законодавац прописивајући одредбе члана 76. и 77. ЗЈН, као и (директно) Републичка
комисија за заштиту права својим ставовима у којима сматра да је систем пословања са
захтевима стандарда ISO 9001опште прихваћен, те је профилисан као стандард који
гарантује одређен ниво квалитета пословања имаоца и као такав не представља
дискриминацију јер га велика већина чак и физичких лица (предузетника) имплементира у
своје пословање.
Дакле, овај део додатног услова у потпуности је прописан на начин да не
дискриминише понуђаче и да стоји у логичкој вези са предметом јавне набавке, па
наручила и у овом случају остаје при прописаном у конкурсној документацији.

Комисија за ЈНМВ бр. 24/18

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа
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