
 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК 

Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98, 
тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs 

 
На основу чл. 63 ст. 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/12,14/15 и 68/15) Студентски центар Чачак,Чачак,Светог Саве 66 (у даљем тексту: 
Наручилац) дана 08.05.2017.год.oбјављује 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
у поступку јавне набавке ЈН бр. Д-1.1.5./17 

 
I Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутиo je дана 
04.05.2017.године путем e mail-a следећa питањa на које Комисија објављује  одговаре: 
 
 
1.У делу конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈУ 
под тачком 2.КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ тражите да понуђач има најмање једног вкв радника 
машинске струке. 
Наше питање гласи: 
Да ли је прихватљиво да понуђач достави документацију за електромеханичара за расхладне и 
термичке уређаје, односно за машине и опрему, који имају сертификат/потврду издату од 
стране произвођача понуђене опреме о завршеном програму обуке за сервисера, будући 
сматрамо да овај профил радно ангажованих лица у потпуности задовољава Ваше захтеве да су 
ангажована лица у непосредној вези са предметом јавне набавке, односно са понуђеним 
добрима? 
 
ОДГОВОР:  
Конкурсном документацијом није тражена квалификација за сервисере већ само да су завршили 
програм обуке за сервисере од стране произвођача понуђене опреме. Нејасно је Ваше питање о 
прихватљивости  „електромеханичара за расхладне и термичке уређаје, односно за машине и 
опрему“ када квалификација сервисера није ни захтевана, нити сте указали на евентуалне 
недостатке или неправилности конкурсне документације у овом делу.    
 
2.У делу конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈУ 
под тачком 3.ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ тражите да понуђач поседује овлашћени сервис од 
стране произвођача понуђене опреме.  
Наше питање гласи: 
Да ли је прихватљиво да понуђач има Уговор са овлашћеним сервисом понуђене опреме ? 
(Инострани произвођачи обично имају свој овлашћени сервис на територији Србије) 
 
ОДГОВОР:  
Уколико сам понуђач не поседује овлашћени сервис од стране произвођача понуђене опреме, 
па самим тим не може да достави ни фотокопију овлашћења/потврде на име понуђача издату од 
стране произвођача понуђеног добра, за конкретну јавну набавку, у том случају је прихватљиво 
да понуђач има уговорени сервис са правним лицем које има овлашћени сервис од стране 
произвођача понуђене опреме за територију Републике Србије, а као доказ треба доставити    
фотокопију уговора са тим правним лицем за конкретну јавну набавку (навести) и фотокопију 
овлашћења/потврде на име тог правног лица издату од стране произвођача понуђеног добра.  



Комисија наручиоца напомиње да уколико понуђач има „уговорени сервис“  у том случају, а 
везано за услов под тачком 2. Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом и то 
да има, радно ангажована, између осталог, најмање два сервисера који су завршили програм 
обуке за сервисере од стране произвођача понуђене опреме по свим позицијама из техничке  
спецификације (односи се на понуђено добро сваког произвођача) понуђач као доказ о радном 
ангажовању најмање два сервисера који су завршили програм обуке за сервисере од стране 
произвођача понуђене опреме,код уговорног правног лица, мора доставити фотокопије МА или 
М3А обрасца, фотокопије уговора о раду, фотокопије радних књижица, фотокопије 
сертификата/потврда издатих од стране произвођача о завршеном програму обуке за сервисере 
не старије од једне године од момента подношења понуда.  
 
3.У делу конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  
под тачком 3.ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ тражите да понуђач као доказ достави фотокопију 
овлашћења/потврде на име понуђача издате од стране произвођача понуђеног добра , за 
конкретну јавну набавку. 
Наше питање гласи: 
Да ли је довољно да понуђач достави овлашћење/потврду на име понуђача, односно 
овлашћеног сервиса, издате од стране произвођача, за целокупни производни програм или у 
овлашћењу/ потврди морају бити назначена добра која се траже конкурсном документацијом, 
са назнаком ЈН? 
 
ОДГОВОР:  
Одговор је већ дат у претходном као и да треба назначити конкретну јавну набавку,а не добра.  
 
4.У делу конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈУ 
под тачком 4.ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ тражите да понуђач у моменту подношења понуде 
примењује систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтевима стандарда ИСО 
9001:2008/СРПС ИСО 9001:2008, ИСО 1400:2004/СРПС ИСО 1400:2005, ОХСАС 18001:2007/ 
ОХСАС 18001:2008 за продају, уградњу и поправку професионалне угоститељске опреме. 
 
Овако дефинисање стандарда доводи до забуне , будући се систем менаџмента квалитетом 
везује за захтеве стандарда ИСО 9001:2008/СРПС ИСО 9001:2008, за ИСО 1400:2004/СРПС 
ИСО 1400:2005, везује се захтев да понуђач има успостављен сyстем управљања залтитом 
животне средине, а за ОХСАС 18001:2007/ ОХСАС 18001:2008, везује се захтев да понуђач има 
успостављен сyстем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, док сте Ви у свом 
захтеву сва три сертификата везали за систем менаџмента квалитетом.  
При том тражите да област сертификације буде, продаја, уградња и поправка професионалне 
угоститељске опреме  
Наше питање гласи: 
Да ли је прихватљиво да понуђач достави сертификат ИСО 9001:2008 из области производња и 
продаја угоститељске опреме, сертификат ИСО 14001:2004 из области производња и продаја 
угоститељске опреме и сертификат ОХСАС 18001:2007 из области продаја,уградња и 
сервисирање комплетне угоститељске опреме? 
НАПОМИЊЕМО да тражењем да сва три сертификата буду из област “продаја, уградња и 
поправка професионалне угоститељске опреме" ограничавате учешће осталих понуђача који 
поседују тражене сертификате стандарда ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ОХСАС 
18000:2007, али су нешто другачије дефинисали област сертификације. Наглашавамо и то да са 
овако дефинисаним додатним условом кршите чл.10 Закона о ЈН-НАЧЕЛО ОБЕЗБЕЂЕЊА 
КОНКУРЕНЦИЈЕ, по којем је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је 
могуће већу конкуренцију. 
 
 
 
 
 



ОДГОВОР:  
У погледу навода којима указујете на кршење чл.10 ЗЈН – начело обезбеђивања конкуренције, 
указујемо да сте исти истакли крајње субјективно и неодређено, без прецизирања на који начин 
је ограничено учешће осталих понуђача, јер комисија наручиоца сигурно не може одбити 
понуду ако је на пример уместо речи продаја наведено трговина или уместо речи уградња на 
пример монтажа, а везано за навод  „нешто другачије дефинисана област сертификације“.  Ово 
посебно када се има у виду да је Ваше питање контрадикторно, јер с једне стране се позивате на 
начело обезбеђивања конкуренције док с друге стране управо Ви тражите да се прихвати 
сертификат ОХСАС 18001: 2007 из области продаја, уградња и сервисирање угоститељске 
опреме, које оспоравате. Док за ИСО 9001:2008 и ИСО 14001: 2004 тражите да се прихвате 
сертификати чија је област сертификације „производња и продаја“ , што би управо значило 
„кршење начела обезбеђивања конкуренције“ односно смањење потенцијалних понуђача 
искључиво на произвођаче, што конкурсном документацијом међутим наручилац није захтевао. 
Чињеница да подносилац захтева за додатним информацијама није у могућности да испуни 
захтевани услов сама по себи не значи да је конкуренција ограничена.  
Такође, комисија наручиоца даје појашњење да се систем менаџмента квалитетом везује за 
захтеве стандарда ИСО 9001:2008/СРПС ИСО 9001:2008, за ИСО 14001:2004/СРПС ИСО 
14001:2005, везује се захтев да понуђач има успостављен систем управљања заштитом животне 
средине, а за ОХСАС 18001:2007/ СРПС ОХСАС 18001:2008, везује се захтев да понуђач има 
успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, управо како је и 
заинтересовано лице истакло.   
 
II 1.У делу конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈУ под тачком 4.ПОСЛ0ВНИ КАПАЦИТЕТ под 4.2 Усаглашеност понуђених добара 
са техничком спецификацијом тражите да се докаже: 
Каталогом/каталошким странама произвођача са сликом за сва понуђена добра са детаљним 
техничким карактеристикама и обележеним моделом из којих наручилац на несумњив начин 
може да утврди усаглашеност са захтеваним техничким карактеристикама за понуђена добра и 
копијама сертификата. 
 
Наше питање гласи: 
С обзиром да у каталогу произвођача, тражених добара нису дате детаљне техничке 
карактеристике из конкурсне документације, да ли понуђач може тражене техничке 
карактеристике дати на свом меморандуму овереном и потписаном од стране одговорног лица 
или да произвођач да техничке карактеристике на свом меморандуму? 
 
ОДГОВОР:  
У том случају потребно је доставити изјаву произвођача понуђеног добра као и званичну мејл 
адресу за контакт истог, како би наручилац могао да, у случају сумње провери веродостојност 
достављене изјаве односно њене садржине.   
 
 
III Ови  одговори чине саставни део конкурсне документације. 
 
IV Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63.став 5. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Рок за 
подношење понуда је 09.05.2017.године до 12,00 часова. 
 
Контакт: javne.nabavkesc@mts.rs, тел/факс 032/222-302, у радно време од 7,00-15,00 ч. 
 
                                                                                                  Комисија за јавне набавке 


