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ГАК НАРОДНИ ФРОНТ
Београд, Краљице Наталије 62.
Дел.број:18015-2018-7644
Датум: 07/05/2018
Одговоринапитањазаинтересованихлица у поступкуМ18/12(услуга обезбеђења)
ПИТАЊА:
1. Na naslovnoj, i ostalimstranamakonkursnedokumentacijestoji da je broj javne nabavke M 18/12. Na
dnusvakoglista konkursnedokumentacije stoji da je broj javne nabavke M 18/13.
2. Na strani 7/30 konkursnedokumentacijestoji da traženisertifikatimorajubitiodsertifikacionekućekoja je
akreditovanaod ATS-a.
PRIMEDBA: Obaveštavamo Vas da kriterijum da
sertifikacionotelobudeakreditovanoodstraneAkreditacionogtelaSrbije je u suprotnostisačlanovima 10. i
12. Zakona o javnimnabavkama. U skladusa Zakonom o tehničkimzahtevima za proizvode i
ocenjivanjuusaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009) i UredbomVladeRepublike Srbije o
načinupriznavanjainostranihisprava i znakovausaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 98/2009) kao i u
skladusaMultilataralnimsporazumom (MLA) koje je AkreditacionoteloSrbijepotpisalo 27.05.2014.
godinekojim je AkreditacionoteloSrbije, kao i svaakreditacionatelaširomsveta,
deomreženacionalnihakreditacionihtela, kojusuuspostavilemeđunarodneorganizacije za akreditaciju
(EA, Međunarodnaorganizacija za akreditacijulaboratorija (ILAC) i IAF), ali i
potpisnikmultilateralnihsporazuma o međusobnompriznavanjupomenutihmeđunarodnihorganizacija
(EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA) kojima se priznajuekvivalentnost i pouzdanostizveštaja i sertifikata,
kojeizdajutela za ocenjivanjeusaglašenosti (TOU), akreditovana od
straneakreditacionihtelapotpisnikapomenutihmultilateralnihsporazuma, čime se
uklanjajutehničkebarijere u trgovini i uspostavljaharmonizovanipristup u
radusvihakreditacionihtelasveta. Molimo Vas da ovajuslov izmenite ili da ga prilagodite.
3. nA STRANI 18/30 konkursnedokumentacije, kaodrugidodatnikriterijum za dodeluugovorastoji da
ćebitiizabranaponudaonogponuđačakoji je pre dostavioponudu.
PRIMEDBA: Na osnovu prakse Republičke Komisije za zaštitu prava ponuđača, momenat predaje
ponude, tj. koji ponuđač je kad predao ponudu, ne može biti relevantan kao pomoćni kriterijum za
dodelu ugovora. Molimo Vas da ovaj uslov izmenite ili da ga prilagodite. Predlažemo da
kaopomoćnikriterijumprimeniterokvaženjaponude, ili da izabranogponuđačaodreditežrebom.
ОДГОВОРИ:
1.
Наручилац ће изменити конкурсну документацију. Број поступка је М18/12.
2.
Доставити копију акредитације од акредитационог тела за сертификациону кућу која је
издала сертификате. Врши се измена конкурсне документације.
3.
Уколико ни након примене првог резервног критеријума није могуће донети одлуку о
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку

најнижу понуђену цену, исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно,
у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. Врши се
измена конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ М18/12

