
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Број:5.2.-17738 

Дана: 05.07.2017.    

                                                                              

                                                               

Предмет: Одговори  на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

дана 03.07.2017., године за јавну набавку велике вредности добара – Набавка резервних 

пумпи и пумпних агрегата, број 15/17-С. 

 

 

Дана 03.07.2017. у 12,44 часова примили смо  путем електронске поште питања у вези са   

јавном набавком добара - Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата у отвореном 

поступку бр. 15/17-С. Наручилац је потврдио пријем е-маила 03.07.2017. у 13,22 часова. 

 

Питања гласе: 

 

„Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН за учешће у 

предметном поступку и то: 

 

1.- да располажу неопходним пословним капацитетом и то: 

 

а) да поседује важеће сертификате за стандарде ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 

50001 као доказ испуњености овог услова потребно је доставити фотокопију важећих 

сертификата за стандарде ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001.“ 

 

У складу са чланом 76 ставом 6. ЗЈН прописано да Наручилац одређује услове за учешће у 

поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 

предметом јавне набавке. У складу са наведеним одредбама Закона наручилац 

сагледавајући своје објективне потребе одређује услове у конкурсној документацији, у 

циљу успешне релизације поступка јавне набавке, али водећи рачуна да обезбеди 

конкуренцију, поштујући основна начела дефинисана Законом о јавним набавкама – начело 

обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача. 

Наручилац нема право да захтева сертификате које и сам не поседује и да сертификати које 

захтева од понуђача морају бити у складу са предметом јавне набавке, а као потврду 

достављамо вам и стљав Републичке комисије за заштиту права кроз праксу донетих 

решења, пре свега Решења број 4-00-22/2016. 

Посебно се уочава да наручилац захтевањем сертификата ISO 50001, који увидом у 

енергетски портал Србије поседује свега неколико предузећа, што је у супротности са 

начелом ефикасности и економичности поступка јавне набавке јер могућности понуде има 

свега неколико понуђача. 

Такође имајући у виду да позивање на стандард има смисла уколико и онај ко их 

имплементира поседује исте, не постоји разлог да наручилац захтева наведене стандарде. 

 

Да ли Наручилац одустаје од захтева за сертификатима за стандард које не поседује? 

 

2.- Наручилац је у делу Конкурсне документације на страни 20/74 навео следеће: 
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„v) да је понуђач у последње две календарске године извршио минимум два посла набавке, 

испоруке и пуштање у рад КСБ пумпи или одговарајућих и пратећих компонената на 

територији Републике Србије“ 

 

Наручилац је оваквим захтевом прекршио Члан 12. ЗЈН јер је извршио територијалну 

дискриминацију, ограничавајући понуђача да је извршио испоруку и пуштање у рад КСБ 

пумпи или одговарајућих на територију искључиво Републике Србије. Обзиром да је 

територија ограничена, а да већина произвођача врши уградње и испоруке пумпи по целом 

свету, непримерено је ограничити понуђаче и фаворизовати оне који су то извршили на 

одређеној територији у овом случају Републике Србије јер се овим сужава круг понуђача и 

нарушава начело економичности и ефикасности јавне набавке. 

„Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај 

свим понуђачима. 

Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, 

предметну и личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију међу 

понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју 

обавља понуђач.“ 

 

Да ли наручилац одобрава као додатни услов да је понуђач у последње две године извршио 

минимум два посла набавке, испоруке и пуштања у рад КСБ пумпи или одговарајућих и 

пратећих компонената у било којој држави света? 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговор на постављена 

питања: 

 

ОДГОВОР  бр. 1: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и одустаје од 

захтева да Понуђач поседује сертификат ISO 50001 

 

ОДГОВОР  бр. 2: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и брише у 

Конкурсној документацији: Република Србија. 

 

У складу са постављеним питањима за јавну набавку добара – Набавка резервних пумпи и 

пумпних агрегата  у отвореном поступку број. 15/17-С Наручилац ће изменити конкурсну 

документацију. Обавештење о измени конкурсне документације са измењеном конкурсном 

документацијом биће доступно сваком заинтересованом лицу на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца. 

 

 С поштовањем 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


