ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 18-1/2015
Појашњење бр. 1
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12 и 14/15)
за јавну набавку бр. 18-1/2015 добра – Канцеларијски материјал за 2015/2016 годину,
достављамо појашњење конкурсне документације:
ПИТАЊЕ: Као додатни услов тражили сте да понуђач има успостављен:

-

-

-

1. Систем менаџмента квалитетом у складу са ISO 9001:2008 или одговарајући
2. Систем управљања заштитом животне средине у складу са ISO 14001:2005 или
одговарајући
С тим у вези потенцијални понуђач је захтевао да се преиспита захтев у вези са наведеним
додатним условима, јер се тиме смањује конкурентност на тендеру, спречава учествовање
фирми које немају уведен ISO стандарде?
ОДГОВОР:
Чланом 76. став. 2 Закона о јавним набавкама, Наручиоцу је остављена могућност да у
конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то
потребно имајући у виду предмет јавне набавке.
Ставом 4. истог члана, предвиђена је могућност да Наручилац одреди и друге додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, посебно уколико се односе на социјална и
еколошка питања.
Увидом у интернет страницу Института за стандардизацију Србије, стандард ISO
9001:2008 или одговарајући, специфицира захтеве за систем менаџмента квалитетом када
организација: а) треба да покаже своју способност да доследно обезбеђује производ који
испуњава захтеве корисника и одговарајућих закона и прописа и б) има за циљ да повећа
задовољење корисника ефективном применом система, укључујући процесе сталног
побољшавања система, као и доказивање усаглашености са захтевима корисника и
је најпопуларнији светски
стандард
одговарајућих
закона и
прописа. ISO 9001
за менаџмент квалитетом,
који омогућава континуирано праћење
и
менаџмент
квалитетом у свим пословним операцијама – што за Наручиоца представља
додатну сигурност да ће понуђач у свим пословним операцијама поштовати
услове које је Наручилац прописао конкурсном документацијом и уговором. Може
се користити од стране било које организације, без обзира на величину и делатност. Овај
стандард се заснива на процесном приступу, уз континуирано побољшање процеса. Такође,
организовање пословних процеса у складу са захтевима ISO 9001 мотивише запослене,
проширује пословне могућности и повећава степен задовољства купаца.
Стандард ISO 14001:2005 или одговарајући - Наведеним стандардом утврђују се захтеви
који се односе на систем управљања заштитом животне средине, како би организација могла
да развије и примени политику и циљеве заштите животне средине водећи рачуна о свим

законским и другим прописима са којима се организација сагласила као и информацијама о
значајним утицајима на животну средину, док техничка исправка међународног стандарда
садржи усаглашене тачке (захтеве) стандарда према најновијем издању ISO 9001:2008. Овај
стандард обезбеђује оквир за пословање у складу са законским прописима, као и
растућим очекивањима корпоративне
одговорности од
стране купаца.
Његова
примена може довести
до
тога да се
организација
развија,
а
да
се
то
одвија уз смањен утицај на
животну
средину. Менаџмент заштитом животне
средине смањује отпад и штеди енергију, а тиме смањује и укупне трошкове пословања.
Приликом сачињавања Конкурсне документације у целости, пошло се од става да је
систем управљања менаџментом у складу са ISO 9001:2008 или одговарајући, битан услов,
те да је исти одређен на начин да се одабере понуда понуђача који је квалификован и који
ће моћи успешно да реализује уговор, у свему у складу са захтевима Наручиоца у погледу
квалитета и рока испоруке.
Сматрамо да наведени додатни услови нису дискриминишући и да постоји логичка веза
која се огледа у важности предмета јавне набавке без обзира на њену процењену вредност,
и могућност да се одабере понуда квалификованог и способног понуђача који ће моћи
успешно да реализује уговор. Циљ Наручиоца је да изабере озбиљног и квалитетног
понуђача, а не понуђача који неће моћи да квалитетно изврши своју уговорну обавезу из ког
разлога би Наручилац био принуђен да активира средство финансијског обезбеђења,
раскине уговор и поново спроведе поступак јавне набавке. То би значило прекид у
континуитету испоруке и имало би негативне последице на пословање а нарочито имајући у
виду чињеницу да је завршен конкурс за упис деце у Предшколску установу, те ће
канцеларијски материјал бити неопходан за обављење редовних активности Наручиоца.
Имајући у виду чињеницу да Наручилац није искористио законску могућност прописану
чл. 76. ст. 2, погледу финансијског, пословног и кадровског капацитета, а све у циљу
обезбеђења конкуренције, и мање оптерећености конкурсне документације и доказа које је
понуђач дужан да достави, циљ Наручиоца није да ограничи конкурентност или да
дискриминише потенцијалне понуђаче, већ да уговор закључи са квалитетним понуђачем.
Тражени сертификати не представљају реткост, велики број потенцијалних понуђача на
тржишту поседује тражене сертификате чиме је омогућена конкурнеција.

За комисију
Бранка Булатовић, дипл.правник

