
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ПИТАЊА И ОДГОВОР 

 
ПИТАЊЕ 1: 
 
Обзиром на то да је понуђач трговинско привредно друштво, да ли сте тражени стандард ISO 9001: 2008 
односи на понуђача или на произвођача понуђених добара? 
У спецификацији датој у конкурсној документацији молимо Вас да нам дате ближе информације о следећим 
позицијама: 
А) ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 
позиција 164. да ли се мисли на алкалне батерије или цинк-карбон батерије 
позиција 161.да ли се мисли на алкалне батерије или цинк-карбон батерије 
позиција 137. молимо вас да дате димензију вијка 
позиција 132. молимо вас да дате тражену количину паковања 
позиција 131. молимо вас да дате дужину лајсне пошто је у документацији дата количина у комадима 
позиција 121. молимо вас да нам ближе објасните тражену дужину или димензију ручице 
позиција 112. молимо вас да нам објасните на коју се лајсну (угаона лајсна или прелазна, са мрезицом и без) 
позиција 99. молимо вас да величину паковања које тражите 
позиција 49. молимо вас да нам објасните ближе о ком типу прикључка се ради 
позиција 
Б) ВОДОВОДНО САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ 
позиција 37. да ли се мисли на сет, гарнитуру или комад 
позиција 32. молимо вас да дате димензију стуба 
позиција 34. молимо вас да дате тражену димензију сифона 
позиција 50. молимо вас да дате тражену димензију цеви 
Ц) ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 
позиција 4. на коју врсту прекидаца се мисли (једнополни, унакрсни, медјугатански или који други) 
позиција 27. да ли се мисли на двополни или трополни утикач 
позиција 33. да ли се може понудити и електронски регулатор који је снаге 1200W по цени електронског 
регулатора од 900w 
Такође у  вашем позиву за подношење понуда је дата нетачна контакт емајл адреса па сте на тај начин 
онемогућили потенцијалне понудјаче да поставе питања у вези јавне набавке. 
 

ПИТАЊЕ 2: 

У објављеној конкурсној докуметацији набавка потрошног материјала (материјал за текуће одржаваање) 
ЈНДВ 21/16, као додатни услов одређен је Сертификат квалитета ISO 9001:2008, понуђача који доставља 
своју понуду, и исто тако као додатни услов одређен је такође Сертификат ISO 9001:2008, уколико понуду 
подноси понуђач  са подизвођачима или као група понуђача, и за подизвођача и сваког појединачно из групе 
понуђача.  
Чланом 76. наведеног Закона став 5. предвиђено је „наручилац може да одреди додатне услове у погледу 
испуњивања обавеза које понуђач има према својим подизвођачима или добављачима“, истим чланом 76. 
став 6. прописано је „ наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу 
понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке“. 
Оваквим одређивањем додатних услова у расписаној јавној набавки, а притом је реч о јавној набавци мале 
вредности, добара која нису специфична на тржишту, не представља додатни услов који стоји у логичкој 
вези са предметом набавке.  Смањили сте конкуренцију међу добављачима и дозволили да један мали и 
одређени круг понуђача учествује у наведеној јавној набавци мале вредности. 
Одређивањем система квалитета који се огледа кроз сертификат ISO не добијају се добра која су 
одговарајућег квалитета, већ се само квалификују одређени понуђачи.  
Можда би логичка веза за одређивање овог додатног услова имала смисла да се наведени сертификат тражи 
за произвођача добара који су одређени овом јавном набавком. 
Квалитет добара може се добити одређивањем сертификата али оних који се односе на сама добра, као и 
тачним и технички прецизним описом техничке спецификације добара која се траже. 



Такође у техничкој спецификацији на које се односи наведену набавку, наводе се називи одређених 
произвођача добара, уместо потпуног описа добара који се тражи, а како Закон одређује  уколико одређено 
добро није могуће описани, онда се наводи назив произвођача  уз обавезно навођење термина 
„одговарајући“, а не ничега као што стоји у Вашој конкурноуј документацији или „еквивалентан“., члан 72. 
Закона о јавним набавкама. 
 
 
ОДГОВОР: 
 
Поштовани,   

Комисија за јавну набавку потрошног материјала (материјал  за текуће одржавање) ЈНМВ 21/16 је 
размотрила и уважила вашу сугестију и у том смислу ћемо изменити конкурсну документацију за ЈНМВ 
21/16. 
 
 

Комисија за јавну набавку  
ЈНМВ 21/16 

 


