ПРЕДМЕТ:Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације, јавна набавка
редни број 2/2020 – Замена прозора
Сходно члану 63. Став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама и упутству из
конкурсне документације тражимо додатне информације и појашњења у поступку
предметне јавне набавке, према следећем:
Навели сте у делу додатни услови , кадровски капацитет да захтевате 2
радника са сертификатом за извођење алпинистичких радова:
Сходно наведном, мишљења сам да захтев наручиоца у виду сертификата за
извођење алпинистичких радова у поступку јавне набавке - замена прозора на основној
школи није у складу са предметој јавне набавке, тачније у супротности је са чланом 76.
ставом 6. ЗЈН којим је прописано да наручилац прописује услове који су у логичкој вези
са предметом јавне набавке и који не дискриминишу понуђаче. Такође, услов је у
супротности са начелом обезбеђивања конкуренције, јер се захтевањем конкретног
сертификата ограничава конкуренција. Наиме, замена прозора на школи, која сигурно
нема више од 1-2 спрата не изисткује раднике са сертификатом за алпинистичке радове
који су специфични радови и траже се код јавних набавки где је неприступачнији терен,
тачније не може се лако приступити.
У истом делу наводите и једног бравара са сертификатом за заваривање и у
делу пословни капацитет ISO 3834-2 који издаје завод за заваривање :
Сматрамо да наведени захтев није у складу са предметом јавне набавке - замена
прозора и у супротности је са члановима 76. и 10.ЗЈН., имајући у виду да је у питању
само 7 решетки за прозоре.
У делу пословни капацитет захтевате ISO 50001 из области производње и уградње ПЦВ
и АЛ столарије:
Молим Вас да детаљно образложите из ког разлога захтевате наведени сертификат.
Мишљења сам да наведени сертификат није у складу са предметом јавне набаваке и
да ограничава конкуренцију.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
Наручилац делимично прихвата примедбе заинтересованог лица и даје следећи одговор:
По питању траженг кадровског капацитета:
1. Као што стоји у техничкој спецификацији (стр 4-6) конкурсне документације,
радници са сертификатом за извођење алпинистичких радова су неопходни

због рада на висини и ради саме сигурности радника. Такође, напомињемо да је
неопходна обрада спалетни око прозора и са спољасње стране где је велика висина.
2. Бравара са п о с е д о в а њ е м сертификата за заваривање ISO 3834-2, који
издаје завод за заваривање, тражимо јер као што стоји у техницкој спецификацији
(стр 4-6) конкурсне документације, неопходно је заваривање решетки, па је из тог
разлога неопходно и постојање једног запосленог са траженим сертификатом за
заваривање.

У вези питања везаног за пословни капацитет:
3. Наручилац прихвата примедбу потенцијалног понуча и из додатних услова који се
односе на пословни капацитет у вези поседовања ISO 50001 сертификата он се
брише из додатних услова.

ОВАЈ ОДГОВОР СЕ СМАТРА И ПРВОМ ИЗМЕНОМ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ДОДАТНЕ
УСЛОВЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА ЈЕР СЕ
ISO 50001 СТАНДАРД БРИШЕ КАО УСЛОВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ.

Ниш 09.07.2020. године
КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА

