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ВЕЗА:  Отворени поступак јавне набавке радова - ознака набавке: 2/2019-оп 

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА И ПУТНИХ 

ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЛАЗАРЕВАЦ 

  

             Конкурсна документација. I-01  бр. 404-70/2019 објављена 13.03.2019.год. 

 

На основу члана 54, и члана 63.став 3 Закона о јавним   набавкама („Сл.гласник 

РС“ бр124/12,14/15 и 68/15), достављамо  одговор на постављено питање: 

 

Питање: На страни 6 од 64 у делу 6-2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

Услов: Да понуђач има пре датума објављивања позива за достављање понуде у 

предметном поступку јавне набавке и током целокупног трајања уговора важеће 

сертификате „ISO 9001“, „ISO 14001“, „OHSAS 18001“  и  „ISO 22301“. 

Молимо Вас да на основу напред наведеног преиспитате додатни услов у 

погледу стандарда „ISO 22301“  и избегнете Захтев за заштиту права понуђача, обзиром 

да је став Републичке комисије да уколико наручилац не поседује сертификат о 

примени стандарда није примерено да се исти захтева од понуђача а такође не може 

ограничавати конкуренцију, члан 10 ЗЈН,  уколико тражени стандарди нису у складу са 

предметом јавне набавке и са њим у логичној вези члан 12 ЗЈН. 

Да ли и даље остајете при наведеном стандарду ?  

 

Одговор:  Наручилац је у предметном поступку поступио у складу са чланом 76.ЗЈН 

и одредио додатне услове, који не дискриминишу понуђаче, а у логичкој вези су са 

предметном набавком обзиром да се наведени ISO 22301 стандард односи на област 

регистрације: Изградња, реконструкција и рехабилитација аутопутева, аеродрома, 

путева, градских саобраћајница и других објеката нискоградње,  производња асфалта 

и дробљених камених агрегата и начин су да Наручилац обезбеди квалитетно и 

благовремено извршење радова из предмета набавке.  

Наручилац је у конкурсној документацији захтевао додатни услов у циљу 

квалитетног и благовременог извршења радова из предмета набавке.  

Наручилац остаје при додатном услову из конкурсне документације, а који се 

односи на стандард ISO 22301 
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