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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН К 38/17, од дана 22.08.2017. године, објављујемо 

одговор на наведено питање.  

 

Питање: 

На страни 14/51 конкурсне предметне документације у поглављу ДОДАТНИ УСЛОВИ, 

које понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора испунити и на истој страни 

приказаној табели где су наведени додатни услови и начин на који се исти доказују, у 

тачки 1.2, поставили сте услов „Да понуђач поседује важеће сертификате о 

исоуњености услова за примену савремених стандарда, и то: 

1.      „ИСО 9001", 

2.      „ИСО 14001" и 

3.      „ИСО 50001"" 

 У делу табеле који се односи на начин доказивања прпоисали сте 

достављање             фотокопија важећих сертификата. 

Молимо Вас да појасните и објасните услов поседовања наведених сетификата и 

њихову логичку везу са предметом јавне набавке и да појасните од каквог су значаја 

захтевани сретификати за успешну реализацију предмета јавне набавке, тачније, за 

предмет јавне набавке- Изградњу водоводне мреже дуж Сегединског пута-Носа, и који 

је разлог због којег сматрате да понуђачи који не поседују поменуте сертификате неће 

бити у могућности да квалитетно изврше радове који су предмет ове набавке? Молимо 

Вас, такође да посебно образложите и појасните услов поседовања ИСО 50001- систем 

менаџмента енергијом, као кључног за извођење радова на изградњи водоводне мреже, 

и његову логичку везу са предметом јавне набавке (Члан 76. став 6 ЗЈН)! Додајемо и да, 

у конкурсној документацији нисте навели поље примене наведених стандарда! 

Сматрамо да је и овај услов дискриминаторски и да сте повредили Члан 10., Члан 76. и 

Члан 77. ЗЈН, и да ћемо уколико не појасните оправданост оваквог услова бити 

принуђени да поднесемо захтев за заштиту права понуђача! 
  

 

 

 

 

 



  

 
 Одговор: 

 

Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације у делу додатних услова и 

обрисати у пословном капацитету тражене цертификате „ISO 9001“, „ISO 14001“ и 

„ISO 50001“. 
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