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ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – физичко обезбеђење, број јавне набавке
1.2.1/2019

Дана 10.06.2019. године, достављен је, путем мејла, захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке следеће
садржине:

1. Na stranama 10 i 11 konkursne dokumentacije, u delu dodatni uslovi za učešće u postupku, pod 2)
(poslovni kapacitet), naveli ste više standarda sa kojima ponuđač ima usaglašen sistem poslovanja.
Kao način dokazivanja ispunjenosti ovog dodatnog uslova zahtevali ste fotokopije navedenih
sertifikata, koji su izdati od strane ovlašćene organizacije akreditovane od strane Akreditacionog
tela Srbije ATS.
PRIMEDBA: Obaveštavamo Vas da kriterijum da sertifikaciono telo bude akreditovano od strane
Akreditacionog tela Srbije je u suprotnosti sa članovima 10. i 12. Zakona o javnim nabavkama. U
skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Sl. glasnik RS",
br. 36/2009) i Uredbom Vlade Republike Srbije o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova
usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 98/2009) kao i u skladu sa Multilataralnim sporazumom
(MLA) koje je Akreditaciono telo Srbije potpisalo 27.05.2014. godine kojim je Akreditaciono telo
Srbije, kao i sva akreditaciona tela širom sveta, deo mreže nacionalnih akreditacionih tela, koju su
uspostavile međunarodne organizacije za akreditaciju (EA, Međunarodna organizacija za
akreditaciju laboratorija (ILAC) i IAF), ali i potpisnik multilateralnih sporazuma o međusobnom
priznavanju pomenutih međunarodnih organizacija (EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA) kojima se
priznaju ekvivalentnost i pouzdanost izveštaja i sertifikata, koje izdaju tela za ocenjivanje
usaglašenosti (TOU), akreditovana od strane akreditacionih tela potpisnika pomenutih
multilateralnih sporazuma, čime se uklanjaju tehničke barijere u trgovini i uspostavlja harmonizovani
pristup u radu svih akreditacionih tela sveta. Molimo Vas da ovaj uslov izmenite ili da ga prilagodite.
2. Konkursna dokumentacija nije pravilno ostraničena (donji desni ugao svake strane).

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у
предметном поступку, део - Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде (поглавље VI, тачка 19), дана
11.06.2019. године, Комисија даје следећи:

О Д Г О В О Р

Разматрајући изнете наводе Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама.
У прилогу достављамо измену конкурсне документације – пречишћен текст.



Имајући у виду да је дана 11.06.2019. године измењена конкурсна документација, а како
је чланом 63. став 5. Закона прописано да ако наручилац измени конкурсну документацију осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда, нови рок за подношење понуда је 19.06.2019. године до 12.00 часова. Отварање
понуда ће се одржати одмах након истека рока за подношење понуда дана 19.06.2019.
године у 12.30 часова.

У прилогу достављамо Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку
у предметном поступку јавне набавке

образована Решењем бр. 1/19 од 03.06.2019. године


