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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 24.11.2015. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Питањa : 
 
У измењеној конкурсној документацији коју сте објавили на Порталу јавних набавки дана 20.11.2015.године у 23:32ч, на страни 32. 
налази се документ насловљен са: СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ , Предмет: Измена и 
допуна конкурсне документације, којим  обавештавате да сте извршили измене и допуне конкурсне документације и то да се 
мења: а) тачка 9.2: рок испоруке  који сада гласи највише 35 дана, најмање 14 дана а одмах затим под б) да се мења тачка 14.2 
(14.2.2.) Рок испоруке –скала: 15-21 дана (3п); 22-35 дана (0п). Чињеница је да сте исте измене и спровели и то у делу –УПУТСТВО- 
понуђачима како да сачине понуду, под тачком 9. Елементи који утичу на прихватљивост понуде, тачка 9.2 Рок испоруке: највише 
35 дана , најмање 14 дана као и у делу 14 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, међутим наведено је контрадикторно када се има у 
виду да је, с једне стране, за прихватљивост понуде одређен рок од “најмање 14 дана” а у делу критеријума за доделу уговора, 
тачка 14.2.2, (измена од 20.11.2015.године) минимални рок је 15 дана. И гарантни рок је у делу елемената који утичу на 
прихватљивост понуде одређен са “најмање 12 месеци”, а као елемент критеријума: 13-18 месеци (0п), 19-23 (1п), ≥24 (3п).  На 
овај начин сте онемогућили понуђаче да поднесу прихватљиву понуду.  У истом документу наводите да се мења Образац за оцену 
испуњености услова (Документ бр.6):”да произвођач понуђене опреме поседује сертификат ИСО 9001 за производњу опреме” и 
да сада гласи “да понуђач понуђене опреме поседује сертификат ИСО 9001 за производњу опреме”  , међутим увидом у исти 
образац у колони назив документа,под тачком 5д. стоји: ИСО 9001 сертификат, копија. Фактички, Ви сте наведеном изменом 
извршили измену конкурсне документације постављајући различит услов од првобитно предвиђеног, међутим измену конкурсне 
документације нисте испратили и променом самог текста у делу који садржи  наведени услов. Тиме што сте прецизирали “да 
понуђач понуђене опреме поседује сертификат ИСО 9001 за производњу опреме” а не “да произвођач понуђене опреме поседује 
сертификат ИСО 9001 за производњу опреме” како је то било предвиђено конкурсном документацијом, Ви сте поставили различит 
услов од првобитно предвиђеног, што би требало испратити и само променом текста у документу бр. 6 , ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, Додатни услови, тачка 5., д) довољан пословни капацитет, као што сте уосталом извршили и горе 
наведену измену у вези рока испоруке.  Како се у измењеној конкурсној документацији налази и документ од 13.11.2015.године , 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације указујемо Вам да на тај начин доводите потенцијалне понуђаче у дилему , 
шта је важеће а шта не, па сматрамо да би требало да објавите пречишћен текст конкурсне документације а у циљу стварања 
једнаких услова за поступање према свим потенцијалним  понуђачима.   

 
На основу објављене измене и допуне конкурсне документације од 20.11.2015.  која се односи на образац за оцену спуњености  
(документ број 6) где се мења тачка под д '' да понуђач понуђене опреме поседује сертификат ИСО 9001 за производњу опреме. 
Напомињемо да сви потенцијални понуђачи не морају бити и произвођачи понуђене опреме,тако да је наше питање : да ли 
понуђач може да поседује сертификат ИСО 9001:2008  за трговину на велико и мало  угоститељским производима? 

 
1. Одговори : 

 
Наручилац ће извршити потребне измене конкурсне документације како би она била јасна и недвосмислена. 
Није потребно да понуђач поседује сертификат ИСО 9001 за производњу опреме, прихватају се и други сертификати ИСО 9001 за 
систем управљања квалитетом. 
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