РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/22-18-08
06.11.2018. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15) доствљамо вам
ОДГОВОР
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку
добара – набавка потрошног материјала за одржавање објеката Народне скупштине
Републике Србије
.
ЈН бр. 22/18

П и т а њ a:
1. Poštovani, u tenderskoj dokumentaciji koju ste objavili na Portalu javnih nabavki za nabavku

potrošnog materijala, na strani 6 konkursne dokumentacije, po dobaveznim uslovima zahtevate
da ponuđač za partiju 3, između ostalog, poseduje sertifikat ISO 9001 : 2015.
Zašto Vam je važno da ponuđač poseduje baš taj sertifikat?
U dokumentaciji koju ste objavili na Portalu javnih nabavki za nabavku potrošnog
materijala, javna nabavka broj JN 22/18, na strani 6 konkursne dokumentacije, pod
dodatnim uslovima a vezano za poslovni kapacitet, zahtevate da ponuđač poseduje
standard ISO 9001:2015, da li je ponuđač u obavezi da poseduje sertifikat ISO
9001:2015 samo za partiju 3 ili se to odnosi na sve partije?
2.

3. Ovim Vam šaljemo sugestije vezano za nepravilnosti konkursne dokumentacije i Vaš odgovor
na pitanja vezano za ispunjenje dodatnih uslova konkursne dokumentacije za javnu nabavku br.
JN 22/18 - Nabavka potrošnog materijala za održavanje objekata Narodne Republike Srbije Partija 2 - Elektromaterijal:
- Vezano za Vaš odgovor na pitanje od 02.11.2018. a u vezi sa ispunjenjem dodatnih uslova u
pogledu foto bioloških standarda i A i A+ energetskih razreda, sugerišemo Vam da sledeće vrste
sijalica iz konkursne dokumentacije zbog svojih karakteristika ne mogu ispuniti ni jedan od
navedenih uslova i to:
1. Inkadescentne sijalice grlo E-27 stavke: 1.01. ; 1.02. ; 1.03. ; 1.04. ; 1.05. ; 1.06. ; 1.07. ; 1.08.
; 1.09. ; 1.10.

2. Inkadescentne sijalice grlo E-14 stavke: 2.01. ; 2.02. ; 2.03. ; 2.04. ; 2.05.
4. Halogene sijalice stavke: 4.01. ; 4.02. ; 4.03. ; 4.04. ; 4.05. ; 4.06. ; 4.07.
5. Fluo sijalice, po konkursnoj dokumentaciji tražena klasa B ili bolje stavke: 5.01. ; 5.02. ; 5.03.
7. Sijalice, stavke: 7.01. ; 7.08. ; 7.09. ; 7.10.

О д г о в о р и:

1. Овим стандардом (ISO 9001

: 2015) се специфицирају захтеви за систем менаџмента
квалитетом онда када организација треба да покаже своју способност да доследно
обезбеђује производ или услугу који испуњавају захтеве корисника и примењивих закона
и осталих прописа.
2. Понуђач је у обавези да поседује сертификат

ISO 9001 : 2015 само за партију 3, како је и
тражено у конкурсној документацију, на страни 6. документације.
3. Испуњење додатних услова у погледу фото биолошких стандарда и А и А+ енергетских
разреда односи се на понуду сијалица са Лед извором светла.
Позиције у наведеној спецификацији:
3.02, 3.07, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.09, 7.11.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Напомена:
Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Одговор на питањe и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације

