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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 

 

Сажетa питањa : 
 

1. Zahtev da ponuđač odnosno laboratorija ima sistem menadžmenta prema ISO 9001 je neutemeljen zato što postoji da 
laboratorije budu akreditovane odnosno da imaju sistem menadžmenta prema SRPS ISO/IEC 17025:2006. Standard SRPS 
ISO/IEC 17025:2006 u tački 1.6 navodi "Ako laboratorija za ispitivanje i1i laboratorija za etaloniranje zadovoljava zahteve 
ovog međunarodnog standard, ona primenjujući sistem menadžmenta za njene aktivnosti ispitivanja i etaloniranja takođe 
zadovoljava i principe ISO 9001. Aneks A obezbeđuje načelno ukrštanje reference između ovog međunarodnog standard i 
IЅO 9001. Ovaj međunarodni standard pokriva tehničke kornpetetnosti koje nisu pokrivene sa ISO 9001" 

 Akreditovana laboratorija ima sistem menadžmenta uređen prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025 koji sadrži (uključuje) 
zahteve ISO 9001 i čak sta više sadrži dodatne zahteve (to se vidi i u samom standardu). Akreditacija je viši nivo ocenjivanja 
od sertifikacije, stoga je čudan postavljen zahtev. To je slično kao da se od lica koje ima vozacku dozvolu B kategorije zahteva 
posebna dozvola o poznavanju saobraćajnih propisa za voženje mopeda koju obično imaju lica od 14 i više godina. 

2. Iz konkursne dokumentacije na strani 33, tacka 6 pod c) , da Ii se sertifikacija po standardima SRPS ISO 9001, 14001, 18001 
odnose na sve partije? 

 
Одговори : 
1. Naručilac je propisao uslove za svaku partiju posebno, vodeći računa da zahtevane dozvole nadležnog organa za obavljanje 
delatnosti budu u skladu sa predmetom javne nabavke. 

Tako je za partiju broj 5 - Pregled električne i gromobranske instalacije i zahtevano da: 
Da ponuđač poseduje Sertifikat (ovlašćenje) o akreditaciji po SRPS ISO/IEC 17025 za ispitivanje električnih instalacija. (kao Dokaz 
ispunjenosti ovog uslova potrebno je dostaviti: Izvod iz obima akreditacije).  
Za ostale partije su predviđene druge dozvole nadležnih organa.  
Na osnovu člana 76, stav 2. Zakona o javnim nabavkama naručilac u konkursnoj dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće 
u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek kada je to potrebno imajući 
u vidu predmet javne nabavke. 
U skladu sa tim, naručilac je i propisao uslove za učešće u ovom postupku javne nabavke. 
S obzirom na delatnost Opšte bolnice Subotica i karakter i prirodu uključenih i zainteresovanih strana, osnovni prioritet naručioca 
je obezbeđivanje najvišeg kvaliteta pruženih usluga. Takav kvalitet se obezbeđuje samo od pravnih lica koja su posvećena kvalitetu 
i zadovoljavanju zahteva korisnika u svim prepoznatim radnim procesima i aktivnostima (i onim akreditovanim, ali i onima koje to 
nisu), što se dokazuje posedovanjem sertifikata za SRPS ISO 9001, što je razlog zašto je sertifikat uključen u sve partije, nezavisno 
od akreditacije koja se odnosi samo na akreditovane aktivnosti. 
1. Da, odnosi se na sve partije. 
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