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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

 

 Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 19.04.2017.године, 

у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара – реконструкција стабилног система за 

дојаву пожара у згради Скупштине АПВ ( ЈН ОП 9/2017), у оквиру кога је поставило 

следећа питања: 

1.На страни 5 у поз. 1 Техничке карактеристике ПП центале , навели сте да 

централа треба да има : 

Централа са модулом за повезивање на мониторинг центар преко телефонске 

линије. 

Да картица користи Contact ID (CID) протокол и има могућност двоструког 

извештавања на шест мониторинг центара. Kомпатибилна са OH2000 и SUR-gard SG 

System 1 рисиверима. Да централа преноси мониторинг центру све догађаје (грешке, 

аларме,сервисна стања, reset, итд.). Да картица поседује улазе за две телефонске 

линије. 

Модул треба да је SRPS EN54-21 сертификован (PSTN I имајући у ВИДУ да се 

Противпожарни системи НЕ ПОВЕЗУЈУ на мониторинг Центре ( него јављају Пожар у 

ВАТРОГАСНУ Бригаду ) , као и чинјенице да сте навели тип Мониторинг центра 

одређеног произвођача – што је супротно Закону о ЈН ( ограничавање конкуренције -

чл. 10. и техн. спецификације- чл. 71. и 72. Закона). 

Молимо Вас да овај део ОПИСА избаците из тендерске документације и да у том 

смислу направите измену. 

2.У тач. 4.3 Обавезни услови за ГРУПУ понуђача НИСУ У СКЛАДУ са чл. 81 

Закона о ЈН , који гласи: 

Члан 81. 

Понуду може поднети група понуђача.Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне 

условеиспуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди 

другачије. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење деланабавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

Молимо да Услове из та. 4.3.1 ( по чл.75.5) Ускладите са законом о ЈН и 

измените исте. 

3.У додатним Условима на стр. 177 тач 4 Кадровски капацитет : тражи се 

Минимум 2 лица која су оспособљена за рад и спровођенје мера при раду са изворима 

Јонизујућег зрачења .... 

Имајући у Виду да Јонизациони извори зрачења ( детектори ) НИСУ Предмет ЈН -

МОЛИМО ДА ОВАЈ УСЛОВ ИЗБРИШЕТЕ из конк. Документације. 
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4. У додатним Условима -Пословни капацитет -захтевате поседованје ИСО 

Стандарде и то ИСО 9001 ; ИСО 14001; ИСО 27001 ,;ИСО 2231 и ОХСАС 18001. 

Молим Вас да појединачно за сваки тражени ИСО образложите у каквој је 

директној вези са Предметом ЈН , ( са условом тражених ИСО стандарда драстично 

УТИЧЕТЕ НА СМАЊЕЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ – занемарив бр. Фирми поседује тражене ИСО 

сертификате ). 

Такође вас молимо да стандарде који нису у директној вези са предметом ЈН ( 

минимално ИСО 27001 и ИСО 22301) изоставите из услова ЈН. 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

 1.Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и извршиће Измену 

Конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 2.Тачка 4.3. је у складу са Законом о јавним набавкама, с обзиром да је у 

текстуалном делу , испод табеле 4.3.2., наведено следеће: 

«Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова.“, 

а у делу 8) Конкурсне документације тачка 8) наведено је : 

„Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН, а услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је 

да испуни понуђач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.“ 

На тај начин је у потпуности испоштована одредба ства 3. члана 81. Закона о 

јавним набавкама, јер је јасно наведено да је обавезни услов - дозвола надлежног 

органа, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњност тог услова. 

 3.Капацитет за који заинтересовано лице тражи појашњење је брисан Изменама 

Конкурсне документације које су објављене на Порталу јавних набавки 

18.04.2017.године. 

4. Тражени ISO стандарди су потврда пословног капацитета понуђача, а 

наручиоцу обезбеђују сигурност да ће понуђач током трајања уговора задржати 

континуитет квалитетног извршења уговора у складу са уведеним стандардима 

квалитета (ISO9001), да понуђач послује у складу са заштитом здравља и безбедошћу на 

раду(OHSAS18001), затим да идентификује и контролише утицај својих активности, 

производа и услуга на животну средину, побољша однос према животној средини 

(ISO14001), као и да пословне промене код понуђача као и промењиви услови на 

тржишту неће утицати на извршење уговора (ISO22301). Како у техничкој 

спецификацији понуђач испоручује, подешава и у гарантном року одржава сервер и 

радну станицу односно врши интеграцију са постојећим комуникационим системом 

наручиоца, потенцијално долази до података који су од јавног значаја, па је битно да 

понуђач послује на бази принципа сигурности и поверљивости информација.  

Уколико понуђач не испуњава тражене услове самостално, исте може испунити у 

заједничкој понуди где понуђачи заједнички могу испунити тражене услове. 

Наручилац остаје при траженим додатним условима. 

           Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1.Игор Аврамовић, члан 

2.Ивана Секулић, члан 

3.Јелена Шкорић, члан 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

