Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-19/2014-12/5
Датум: 30. мај 2014. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/12), Комисија за јавну набавку је припремила
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку
- куповина намештаја и опремање ентеријера
зграде Првог основног суда (Аероинжењеринг) редни број 13/2014
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 29.
маја 2014. године у 11:40 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
Сматрамо да сте повредили одредбу члана 81. Закона о јавним набавкама којом је
прописано да сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а да додатне услове испуњавају заједно.
У Конкурсној документацији сте навели да сви понуђачи из групе понуђача треба
да доставе доказ о испуњавању услова наведених под тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
Сматрамо да стандарди које захтевате нису законом прописани као обавезни, већ
треба оставити групи понуђача да овакве услове сабере и заједно испуни.
Сматрамо да сте повредили одредбе чл. 9., 10. 11. и 12. Закона о јавним набавкама,
с обзиром на то да ниједно предузеће које испуњава све тражене услове и поседује
све тражене сертификате не врши комплетну производњу намештаја и столица у
Србији, већ нпр. компоненте увози а у Србији врши полумонтажу. Такође,
сматрамо да и предузећа која не поседују тражене сертификате могу успешно да
изврше набавку формирањем групе понуђача.
1. Одговор Комисије:
Члан 81. Закона о јавним набавкама прописује да сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а
додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не
одреди другачије.
Наручилац сматра да поменути услови нису дефинисани на начин који
дискриминише понуђаче. Напротив, услови су прописани на начин који је у
логичкој вези са предметом јавне набавке.

У начину на који дефинише услове и захтеве у конкурсној документацији
наручилац полази од својих потреба, а не од пословних и економских интереса
потенцијалних понуђача, с тим да уколико понуђач исти услов не испуњава, то не
значи да је тиме извршена дискриминација или да је ограничена конкуренција међу
понуђачима. Тражећи прописане сертификате, наручилац жели да обезбеди
сигурност и квалитет извршења јавне набавке у складу са својим потребама, а
достављањем адекватног доказа тј. сертификата, потенцијални понуђач потврђује
да исту може да испуни.
Захтев за сертификатом ISO 9001 – управљање квалитетом пословања и ISO 14001заштита животне средине, где ISO 9001 представља захтеве за систем управљања
квалитетом који организација примењује да би демонстрирала своју способност да
задовољи све захтеве купаца идентификује потенцијалне неусаглашености,
превентивне мере које су неопходне, а све у циљу задовољења потреба купца.
Затим, стандард OHSAS 18001 – систем заштите на раду прављен је да буде
компатибилан са ISO 9001 и обухвата заштиту здравља и безбедност на раду, као и
смањењење ризика за запослене, па је такав захтев за поседовањем овог стандарда
оправдан. FSC сетификат је гаранција да дрво до крајњег корисника долази строго
праћеним ланцем: од сертификоване шуме, преко обраде до производње. Ово даље
значи да сваки комад дрвета уграђен у комад намештаја има долази из шуме у којој
нема непланске сече, вештачке генетске модификације дрвета, остављања голог
земљишта на ком се може појавити одрон или спирање плодног слоја тла (хумуса),
или је можда дошло до расељавања локалног становништва како би шума била
посечена. Такође, прерада дрвета и производња су строго надгледане како не би
дошло до мешања FSC сертификованих дрвних сировина са дрветом непознатог
порекла.
Имајући у виду процењену вредност јавне набавке, намену објекта који се опрема и
околност да је предмет набавке испорука и монтажа различитих врста мобилног и
уградног намештаја за потребе објекта чија је површина 7.849,07 м2 у ком ће
радити 608 запослених, наручилац сматра да је оправдана потреба да на потпунији
и сигурнији начин утврди поузданост понуђача а нарочито са аспекта поседовања
стандарда.
Комисија за јавну набавку
Небојша Вигњевић, дипломирани економиста – члан
Ирена Делић, дипломирани економиста – заменик члана
Светлана Марковић, архитекта – члан
Предраг Миливојевић, дипломирани правник – заменик члана
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник – члан
Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана

доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

