ПРЕДМЕТ: Питање бр.1 за ЈН МВ бр.15/19
У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15), објављујемо одговор на питања:
ПИТАЊЕ:
Имамо неколико предлога везаних за ЈНМВ 15/19-Набавка спортске опреме и реквизита за
фискултурну салу ОШ "Бранко Радичевић" у Прибоју,
Наиме,сматрамо да је потребно као додатне услове навести да понуђач испуњава одређени
технички,пословни,финансијски и кадровски капацитет,односно да има одговарајуће
машине,алат,транспортно средство за извршење ЈН,да има одређен број референци,да има
довољан број запослених, јер једино такав понуђач,са одговарајућим машинама,радном
снагом,великим искуством може израдити,испоручити и намонтирати спортску опрему
која ће првенствено бити безбедна за децу,мислимо да само сертификати нису довољни,
Такође предлажемо да тражите да понуђач уз понуду достави сертификат за квалитет
спортске опреме SRPS ISO 9001:2015,као и сертификат за заштиту животне средине SRPS
ISO14001:2015.
ОДГОВОР:
Приликом израде конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности Набавка спортске опреме и реквизита за фискултурну салу ОШ "Бранко Радичевић" у
Прибоју, ЈНМВ бр.15/19, наручилац је поштовао начела јавне набавке, начело
ефикасности и економичности (чл. 9. Закона о јавним набавкама) и начело
обезбеђивања конкуренције (чл. 10. Закона о јавним набавкама). Приликом израде
Техничке спецификације добара, наручилац је поступао у складу са чл. 70. и 71. Закона
о јавним набавкама. У поглављу V Услови за учешће у поступку јавне набавке, под Б)
предвиђено је да понуђач уз понуду достави копије стандарда захтеваних у Техничкој
спецификацији добара или декларације о усаглашености или копије потврда или било
који други документ којим доказује усаглашеност понуђених добара са техничком
спецификацијом и стандардима траженим у конкурсној документацији. Такође, у
поглављу VII Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 3. Обавезна
садржина понуде наведено је да је понуђач у обавези да приликом подношења понуде
достави : „Копије захтеваних стандарда у складу са техничком спецификацијом
добара или декларације о усаглашености или копије потврда или било који други
документ којим понуђач доказује усаглашеност понуђених добара са техничком
спецификацијом и стандардима траженим у конкурсној документацији.“
С поштовањем,

Комисија за јавну набавку ЈНМВ бр.15/19

