ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
11000 Београд
Риге од Фере бр. 4
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Предмет: питање понуђаџа и одговор на питање у вези ЈНМВ бр. 01-2017, достављено
електронском поштом 19. маја 2017. у 12:27 часова
ПИТАЊЕ:
Да ли наручилац поседује сертификате које захтева од понуђача?
a) SRPS ISO 9001:2008 Систем менаџмента квалитета
б) SRPS ISO 18001:2008 Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на
раду.
Питање постављамо према препоруци Управе за јавне набавке и ставу РК
Молимо потврду пријема мејла.
С поштовањем,
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ:
Након разматрања питања достављеног електронском поштом 19. маја 2017. у 12:27
часова , Комисија за ЈНМВ број 01-2017 је, у законском року, 22.05.2017. у 10:15 часова
усвојила заједнички став и о истом даје следећи одговор:
Поштовани,
Питање које сте поставили није ни на један начин у складу са питањем испуњења предмета
јавне набавке: услуге штампе за потребе Завода за проучавање културног развитка.
Наиме, Завод, као наручилац у овом случају, јесте установа културе која се бави
истраживањем у друштвеним и хуманистичким наукама и са тим у вези објављује и штампа
резултате истраживања, периодике, часописе, билтене и сл. О Заводу и делатности, свакако,
можете се више обавестити на www.zaprokul.org.rs.
Додатни услови које је комисија за ЈНМВ 01-2017 поставила за испуњење ове набавке, и
посебно услов у вези којег постављате питање односе се свакако на понуђаџе, а не
наручиоца, без иједног дискриминишућег елемента и у складу за Законом ( видети посебно
члан 71. став 6. Закона) Смисао овог услова је у томе да постављене услове не испуњава
СВАКИ понуђач који се бави предметном јавном набавком, већ да у истој учествују
понуђаџи који су по мишљењу комисије квалификовани за њу, јер у пословању
примењују стандарде квалитета и поседују важеће сертификате о испуњености одређених
захтева стандарда везаних за сам предмет набавке ЈНМВ.

( извод из конкурсне документације) – ДОДАТНИ УСЛОВИ:
5) Да понуђач поседује сертификате намењене производњи и продаји графичких
производа:

а) SRPS ISO 9001:2008 Систем менаџмента квалитета
б) SRPS ISO 18001:2008 Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

Доказ: доставити копије сертификата који је издат од овлашћене сертификационе куће
на којима се јасно види да је сертификат намењен производњи и продаји графичких
производа.
Стога, комисија сматра да не поступа супротно одредбама Закона (посебно члан 12.
НАЧЕЛО ЈЕДНАКОСТИ ПОНУЂАЏА) и да постављањем појединих додатних услова
оправдано очекује од ПОНУЂАЧА да доказивање истих докаже поседовањем и
достављањем сертификата SRPS ISO стандарда, у складу са захтевима наведеним у
конкурсној документацији за ЈНМВ 01-2017.
С поштовањем,
Комисија за ЈНМВ 01-2017, Завода за проучавање културног развитка

