ПРЕДМЕТ: Одговор на питање
Наш број: 2017-3130/18

Датум: 28.04.2017.

Поштовани,
поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

Одговор:
Поводом постављеног питања које смо добили дана 28.04.2017. године (електронским
путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), које је примљено и заведено у ЈКП
“Топловод” Обреновац под бројем 2017-3130/14 од 28.04.2017. године, а које се односи на
јавну набавку услуга – Услуге обезбеђења пословних просторија (шифра јавне набавке:
ЈНМВ-Т-13/17) дајемо Вам појашњења на иста:
Питање бр.1
Питање : Како се радне књижице више не користе од фебруара 2016. године, да ли као
доказ кадровског капацитета за 7 извршилаца може уговор о раду?

Одговор: За лица која немају радне књижице, поред одговарајућих М образаца
потребно је доставити копију документа којим се недвосмислено
доказује да је лице наведено у изјави (образац бр.8) ангажовано код
понуђача.

Питање бр.2
Питање : На страни 11 од 40 конкурсне документације, у Упутству како се доказује
испуњеност додатних услова навели сте да су тражени сертификати издати од стране
овлашћених сертификационих кућа акредитованих код АТС-а.
Обавештавамо Вас да критеријум да сертификационо теле буде акредитовано од стране
Акредитационог тела Србије је у супротности са Законом о јавним набавкама и то чланом

10. који гласи "Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће
већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може
онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом
употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова,
техничких спецификација и критеријума“ као и чланом 12. који гласи „Наручила је дужан
да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну,
предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би
произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач“.
У складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености
("Сл. гласник РС", бр. 36/2009) и Уредбом Владе Републике О начину признавања
иностраних исправа и знакова усаглашености ("Сл. гласник РС", бр. 98/2009) као и у
складу са Мултилатаралним споразумом (МЛА) које је Акредитационо тело Србије
потписало
(хттп://www.атс.рс/ср/вест/атс-потписао-нови-еа-мла-споразум )27.05.2014.
године којим је Акредитационо тело Србије, као и сва акредитациона тела широм света,
део мреже националних акредитационих тела, коју су успоставиле међународне
организације за акредитацију (ЕА, Међународна организација за акредитацију
лабораторија (ИЛАЦ) и ИАФ), али и потписник мултилатералних споразума о међусобном
признавању поменутих међународних организација (ЕА МЛА, ИЛАЦ МРА, ИАФ МЛА)
којима се признају еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата, које издају тела
за оцењивање усаглашености (ТОУ), акредитована од стране акредитационих тела
потписника поменутих мултилатералних споразума, чиме се уклањају техничке баријере у
трговини и успоставља хармонизовани приступ у раду свих акредитационих тела света.
Одговор: Сертификати издати од стране АТС-а или страни сертификати издати од
стране овлашћених сертификационих организација који су чланови
Европске организације за акредитацију (ЕА) односно других (ван ЕА)
ако су издати од акредитованог тела страних држава које са
Републиком Србијом имају закључен споразум о међусобном признању
сертификата, што треба и доказати.
Рок за подношење понуда је 09.05.2017. године до 11:00. Отварање понуда биће
одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30.
Комисија за јавну набавку
ЈНМВ-Т-13/17

