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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12,14/2015 и 68/2016), Комисија за
јавну  набавку  даје  додатна  појашњења  конкурсне  документације  за  јавну  набавку  ВНД   3/2017  –“Израда  пројектних
документација”

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке ВНД 3/2017–“Израда пројектних документација”, затражило је од Наручиоца
додатна појашњења конкурсне документације и то:

Poštovani,

Postavio bih pitanje vezano za javnu nabavku: VNU 3/2017 "Izrada projektnih dokumentacija":

Pitanje: 1. Dodatnim uslovima zahtevate posedovanje serifikata: QMS, EMS i OHSMS u skladu sa standardima ISO 9001, ISO
14001 i OHSAS 18001 za oblast projektovanja, inženjeringa ili izvođenja radova u oblasti hidro-tehnike, zaštite životne sredine i
izrade geotehničkih studija

Traženi  sertifikat  nije  obavezujuć u smislu uspešne realizacije ugovora.  Sertifikat  nije  neophodan kao dozvola  za rad u oblasti
projektovanja hidrotehničkih objekata i izrade geotehničkih studija prema važećem zakonu o planiranju i izgradnji. Traženi sertifikat
u tačnom obliku koji se zahteva poseduju najviše dva privredna društva u Republici Srbiji. S obzirom da sertifikat nije obavezujuć
kao dozvola za realizaciju predmetne usluge i da se ovim van konkurecnije ostavljaju specijalizovana preduzeća koja imaju sve
odgovarajuće propisane zakonom dozvole, licence i tražene reference molimo vas da razmotrite promenu dodatnih uslova u pogledu
traženih sertifikata.

 

Takođe velika je nelogičnost da u okviru dodatnih uslova se strogo zahteva posedovanje sertifikata za izradu geotehničkih studija
koje se za potrebe realizacije usluge rade isključivo kao podloga za projektovanje i ne postoji nijedan razlog da se konkurancija
ograničava sa kapacitetama firmi koje će učestvovati na izradi podloga za izradu projekata. Predmetna javna nabavka se ne tiče ni
inžinjeringa ili izvođenja radova što se takođe traži u sertifikatu.

Molimo vas da konkursnu dokumentaciju uskladite prema Članu 10 stav 1 i Član 76 "Zakona o Javnim nabavkama" i Članu 9
"Zakona o zaštiti konkurencije".

Одговор:

Наручилац остаје  при захтеву из  конкурсне  документације.  Области за  које  се  траже стандарди ISO 9001,  ISO 14001 i
OHSAS  18001  су  дате алтернативно чиме  се  не  ограничава  конкуренција  него  управо  супротно,омогућава  се  већа
конкуренција у поступку јавне набавке.
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