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Број: 5.2-5768 

Дана: 06.03.2020. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у вези са 

отвореним поступком јавне набавке добара – Набавка уља, мазива и антифриза, број 10/20-С, 

за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 03.03.2020. 

године. 

Дана 05.03.2020. у 13.33 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку велике вредности добара – Набавка уља, мазива и антифриза 

број 10/20-С. Наручилац је дана 05.03.2020. године у 13.47 часова електронским путем потврдио 

пријем питања. 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Везано за Вашу објаву јавне набавке бр.10/20-С Набавка уља, мазива и антифриза, молим вас за 

разјашњење по питању захтева  

1. ИСО 9001, 14001, 18001  

    Да ли се захтева поседовање сертификата понуђача или произвођача, у случају да је понуђач  

    трговац? 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне 

набавке и то:     

1.- да располаже неопходним пословним капацитетом: 

• потребно је да понуђач поседује сертификат за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, 

OHSAS 18001 или СРПС ИСО 45001 и ИСО 50001 

 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Конкурсном документацијом за јнвв - Набавка уља, мазива и антифриза, број 10/20-С, у 

одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова (стр 16/46), наведено је да све додатне услове предвиђене за учешће у предметном 

поступку јавне набавке мора испуњавати понуђач, што се односи и на поседовање сертификата 

за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001 или СРПС ИСО 45001 и ИСО 50001. 

 

Наручилац наводи да захтеване додатне услове понуђач може испунити самостално или заједно 

са другим понуђачима у оквиру групе понуђача, која може поднети заједничку понуду у складу 

са чланом 81. Закона о јавним набавкама и одредбама конкурсне документацију из предметног 

поступка јавне набавке. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 10/20-С  

                                                                                          


