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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Сажета питањa : 
 
а) Молим Вас да нам појасните наводе из техничке документације: Обавезно доставити сертификат за тражене 
карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије. Како изгледа сертификат за тражене карактеристике? Која је то 
овлашћена лабораторија која сертификује карактеристике? 
 
б) Сматрамо да Ваш одговор од 15.10.2015. по Јавној набавци број 98/15-Р/ОП, да понуђачи Regent Lighting i Zumtobel 
group-Thorn имају у свом производном проградму светиљке идентичне пројектованим је делимично тачан и то би можда 
и могло да се прихвати као одговор, међутим суштина наше примедбе је да ни један произвођач сем “philipsа“ не може 
да задовољи све постављене захтеве од Вас као Наручиоца. Ви сте нам дали само одговор што се тиче техничких детаља 
светиљке међутим поново ћемо Вам нагласити да смо контактирали и ми поменуте компаније и нисмо добили потврдан 
одговор што се тиче стандард. Наиме Ви у делу Техничка спецификација постављате и следећи обавезујући захтев што се 
тиче стандард ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004: ИСО 18001:2007, пошто ће у супротном понуда бити одбијена као 
недговарајућа. Као што и сами знате ни произвођач Regent ни произвођач Zumtobel-Thorn не поседују стандард ИСО 
18001:2007. Наше питање је било да нам наведете барем још два светска произвођача сем “philipsа” који могу да 
задовољи све постављене захтеве од Вас као Наручиоца. При томе сматрамо да не треба да буде само делимично 
задовољен критеријум што се тиче техничких карактеристика светиљака већ и критеријум што се тиче стандард а који сте 
Ви сами прописали. И даље сматрамо да оваква Јавна набавка не повећава конкурентност што би и Вама са финансијске 
стране ишло у прилог, већ погодује само једном понуђачу где не може да се контролише цена производа обзиром да не 
би могло да се направи поређење са сличним или истим производом. У колико сматрате да су наше примедбе 
неоснована а видимо да сте технички доста едуковани што се тиче светских произвођача расвете, доставите нам званичан 
сертификат ИСО 18001:2007 од компанија Regent и Zumtobel-Thorn. 
 
1. Одговори : 
Тражени сертификати се односе на сертификате о усаглашености у области расвете. Наручилац ће ревидирати захтеве из 
конкурсне документације и извршити евентуалне измене у циљу обезбеђивања начела јавних набавки. 
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