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у вези са
припремањем понуде за јавну набавку добара - канцеларијски материјал – ЈН ОП ОС
12/5
Дана 08.04.2015.године примили смо mail којим заинтересовано лице тражи
додатне информације или појашњењау вези са припремањем понуде за јавну набавку
добара - канцеларијски материјал – ЈН ОП ОС 12/2015, у оквиру којег је постављено
следеће питање:
1.Vezano za Jn 12/2015 na strani 14. DODATNI USLOVI pod stavkom 2, poslovni
kapacitet, zahtevate da ponuđač poseduje ISO STANDARD 14001-SISTEM UPRAVLJANJA
ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
U zakonu o javnim nabavkama član 76, stav 6, stoji "Naručilac određuje uslove za
učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa
predmetom javne nabavke"
Predmet javne nabavke je:
1. Papir
2. Koverte
3. Sistemi za odlaganje i arhiviranje
4. Sveske
5. Pribor za pisanje
6. Poslovne knjige , kartice i obrasci
7. Baterije, kasete,CD.DVD
8. Ostali kancelarijski materijal
9. Toneri, riboni,trake
U partiji 1, 2,4 i 6 sadržana su dobra proizvedena od papira. Papir NE DA NE
ZAGAĐUJE OKOLINU VEĆ SE RECIKLIRA TJ ULAZI U PONOVNI PROCES PROIZVODNJE, ne
sadrži materije otrove niti opasne za okolinu, te je stoga Vaš zahtev za posedovanjem
standarda ISO 14001 besmislen.
2.U partiji 3. SISTEMI ZA ODLAGANJE I ARHIVIRANJE, za stavku 13. "Folija u"
zahtevate izveštaj o analizi folija.
Naše pitanje glasi: zašto tražite izveštaj o analizi samo za ovu stavku kada su i
stavka 11 i stavka 8 izrađene od PVc materijala.
Vaš zahtev nije u logičkoj vezi sa predmetnim dobrima jer navedena dobra nisu
namenjena za pakovanje hrane već za odlaganje papirne dokumentacije.
3.Dobra koja sadrže otrovne materije su TONERI I BATERIJE, te jedino smislenim
možemo smatrati da tražite ISO 14001 od ponuđača koji konkurišu za navedene partije.
4.Isto se odnosi i na zahtev na str 15. da ponuđač ima važeću dozvolu za
sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji RS.
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5.Na str 15. tačka 3. stav 2. zahtevate da ponuđač poseduje 5 vozila za dostavu
robe.
Napominjemo da je navedeni zahtev nelogičan jer se isporuka dobara vrši
sukcesivno te je moguća sa manje vozila. Navedeni zahtev diskriminiše manje ponuđače.
6.Na strani 15. tačka 4. zahtevate da ponuđač ima minimum 20 zaposlenih
odnosno radno angažovanih lica.želimo da vas upoznamo da je za isporuku npr
FOTOKOPIR PAPIRA, koverata, svesaka, potrebno angažovati samo dva radnika a za
ostale partije najviše 3 radnika, te vaš zahtev smatramo nelogičnim, diskriminatorskim i
svesno koncipiranim za određenog ponuđača.
Ukoliko ne izmenite navedene zahteve , uložit ćemo zahtev za zaštitu prava jer su
navedeni uslovi diskriminatorski.
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) Комисија за јавну набавку припремила је додатне
информације или појашњења:
1.У делу 5) Конкурсне докуметације за предметну набавку тачка 5.1. 5.1.2 под
редним бројем 2. Наручилац је дефинисао додатни услов – пословни капацитет, који
захтева и да понуђач има успостављен и применљив важећи:
-Систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO
9001:2008 односно SRPS ISO 9001:2008 „или одговарајуће“ и
-Систем управљања заштитом животне средине у складу са захтевима
стандарда ISO 14001:2004 односно SRPS ISO 14001:2005 „или одговарајуће“, а које
доказује достављањем важећи сертификат о успостављености и примени истих „или
одговарајуће“ издатих од стране акредитоване сертификационе куће
на име
понуђача.
Тражени стандарди се односе на понуђача а не на добра која су предмет
набавке.
Дефинишући пословни капацитет односно тражене стандарде на овај начин
Наручилац је желео да обезбеди у поступку јавне набавке да на потпунији и
сигурнији начин утврди поузданост понуђача, гаранцију квалитета и пословност
понуђача. Поседовање тражених сертификата представља предност за понуђаче јер
они на тај начин демонстрирају своју способност да испуне све захтеве купаца,
идентификују потенцијалне неусаглашености, превентивне мере које су неопходне, а
све у циљу реализације потреба својих корисника.На тај начин понуђачи доказују да
им је пословање усклађено са међународно признатим системом квалитета који
подразумева пословање на стандардизованом нивоу.
У том смислу Наручилац је , пре дефинисања наведеног пословног капацитета,
проверио на тржишту, путем претраге фирми на сајту АПР-а и података и показатеља
о њима као и путем претраге интернет презентација фирми – потенцијалних
понуђача, које се баве делатношћу у оквиру које је и предмет набавке, и утврдио да
постоје фирме – потенцијални понуђачи, које могу у потпуности да одговоре
захтевима Наручиоца из Конкурнсе документације односно да постоји довољан број
фирми- потенцијалних понуђача, које би могле да испуне додатне услове и захтеве из
Конкурсне документације и техничке спецификације.
Поступајући на наведени начин Наручилац је водио рачуна о одредби става 6.
члана 76. Закона о јавним набавкама, јер чим постоји конкуренција на тржишту, не
може се говорити о дискриминаторским условима.
2.Извештај о анализи фолије под редним бројем 13. у оквиру добара под
бројем 3. се тражи из разлога што су количине "Фолија У" са перфорацијом А4 11
рупа 75 микрона изузетно велике – 50.000 комада у односу на остале фолије.
Наравно, првенствени разлог је везан за садржај Pb, Cd, Hg и Cr у истима (олово,
кадмијум, жива, хром) који у већим вредностима од дозвољених, с обзиром да спадају
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у тешке метале и немају природну функцију у људском телу, штетно утичу на
здравље људи, пошто при употреби долазе у непосредни контакт са кожом.
3.Тонери и батерије нису посебна партија, а тражени ISO 14001 се односи на
понуђача, како је то и наведено у одговору под 1.
4.У складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.36/09
и 88/10), Наручилац је одредио да је понуђач , са којим се закључи Оквирни
споразум, у обавези да преузме отпадне коришћене тонер касете односно као
пословни капацитет дефинисао да понуђач мора да има важећу дозволу за
сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији РС:
-отпади који нису другачије специфицирани (отпади од производње,
формулације, снабдевања и употребе штампарског мастила) –(отпад од ласерских
тонер касета) индексни број отпада 08 03 99.
Овај захтев је у логичкој вези са предметном набавком, јер је део набавке и
набавка тонера а и законска обававеза корисника тонера је да их на , законом
прописани начин, након употребе предају овлашћеној фирми на транспорт и
складиштење.
5. и 6. Наручилац је дана 14.04.2015.године објавио измене и допуне
Конкурсне документације за предметну јавну набавку. Додатну информацију или
појашњење заинтересовано лице може прочитати у изменама и допунама КД.
Наручилац посебно напомиње, иако то није постављено као захтев за
додатним информацијама или појашњењима, а види се из садржине достављеног
захтева, да предметна јавне набавка није обликован по партијама, што је јасно и
назначено у Конкурсној документацији, тако да групе добара дефинисане у оквиру
Техничких спецификација Конкурсне документације не представљају партије, него
једну целину.
Такође, Наручилац напомиње да сходно члану 81. Закона о јавним набавкама,
у поступку јавне набавке, понуђач поред тога што може да наступи самостално, може
да наступи и у оквиру заједничке понуде,уколико не испуњава неки од додатних
услова, у ком случају понуду подноси група понуђача која би заједно могла да
испуњава неке од додатних услова у погледу одређених капацитета, а што је
Наручилац и навео у Конкурсној документацији.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12 и 14/15) Наручилац доставља одговор у писаном облику
занитересованом лицу и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs.

Комисија:
1.Јелена Шкорић, члан
2.Станислав Свирчевић, члан
3.Гордана Гошић, члан
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