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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 2 за јавну набавку мале вредности мерни
инструменти, (број набавке 170/2017)

Питање број 1.1:
На основу члана 72. став 3 ЗЈН (Службени гласник 124/2012), где каже да „Наручилац не
може да у конкурсној документацији укључи било коју одредбу која би за последицу имала
давање предности или елеминацију појединих понуђача, на начин из ст.1 или 2 овог члана,
осим ако наручилац не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду
довољно разумљиве понуђачима“, молимо Вас да због обезбеђења веће конкуренције,
изузмете обавезни услов да понуђач поред сертификата ISO 9001, мора да поседује и
сертификате ISO 14001, Систем заштите животне средине и OHSAS 18001, Систем
управљања заштитом на раду. Предмет набавке су добра која ни у ком случају нису повезана
са поменутим стандардима, а са друге стране овај захтев свакако смањује конкуренцију, јер
постоји само један понуђач који може да га испуни.
Одговор број 1.1:
Наручилац остаје при свом захтеву конкурсне документације.
Питање број 1.2:
Имајући у виду да на нашем тржишту егзистира велики број инструмената разних
произвођача, који пре свега по квалитету, а након тога су по карактеристикама су у најмању
руку сумњивог квалитета, питамо Наручиоца како је предвидео да се заштити од нелојалне
конкуренције и јавном предузећу обезбеди набавку опреме која задовољава минимум
прихватљивог квалитета и карактеристика, с`обзиром да је цена једини критеријум?
До сада је била пракса да се уз понуду за мерне инструменте достави Ауторизација
произвођача или овлашћеног дистрибутера (уз достављање доказа о дистрибутерству за
територију Републике Србије).
Молим Вам да нам дате сагласност да је у понуди потребно доставити ауторизацију за
тражене производе.
Одговор број 1.2:
Имајући у виду горе наведено, потребно је доставити ауторизацију (овлашћење),
произвођача односно дистрибутера за територију Републике Србије за све тражене ставке
спецификације предметне набавке.
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