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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ  
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ 
Сокобањска 17а, Београд 
Датум: 15.07.2019. 
 
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију у Београду спроводи  
поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара – „Средства за одржавање хигијене – 
папирна галантерија за потребе Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну 
неурологију“, број набавке М-05/2019, објављен на порталу  Управе за јавне набавке и на интернет 
страници наручиоца  www.sbcprn.com дана 09.07.2019. године.  У складу са чл. 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне 
документације објављујемо одговор на постављено питање и захваљујемо се на питањима која се 
односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу 
одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то: 
 
ПИТАЊЕ ЦИТИРАМО У ЦЕЛОСТИ:  
 
«Поштовани 

 
Молимо нумеришита тражене артикле под засебним редним бројевима (1-3) 

 
2)ПРИМЕДБА НА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ: 

поседовање сертификата ISO 9001 за понуђача 
 

У конкурсној документацији за ЈН бр. М – 05/2019– „СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ – 
ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА“, у додатним условима на страни 5 стоји: 

1.2.в. 
Понуђачи су обавези да доставе следеће: 

Сертификат ИСО 9001 (за понуђача и за проивођача). 
 

Очигледно је да Наручилац приликом дефинисања додатног услова није 
извршио све потребне провере и анализе те је елиминисао из учешћа у предметном поступку 
понуђаче, који „несумљиво“ могу да пруже квалитетну услугу набавке и дистрибуције добара која су 
предмет јавне набавке. 

Подсећамо да су тражени артикли готово стандардна добра у јавним набавкама за 
одржавање хигијене и као таква су саставни део предметне набавке у свим јавним 
установама, како школским и предшколским, тако и здравственим, привредним итд. 

Ваша установа ни по чему није специфичнија у односу на остале, које не траже овај 
сертификат за понуђача. 

Сматрамо да не постоји оправдан разлог за дефинисање овог додатног услова у 
предметном  поступку јавне набавке, те је нејасно зашто се наручилац определио за овај 
начин испуњености додатног услова за ЈН, који за последицу има само неоправдано, 
искључивање из конкуренције и дискриминацију појединих понуђача. 
 

 

На страни бр.7 је јасно да се ради о доказивању квалитета тражених производа, који су већ 
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упаковани и као такви доступни у трговинским радњама. Потпуно је небитно да понуђач који ову робу 
дистрибуира од места производње или неке продавнице до Ваше установе има сертификат ИСО 
9001 као произвођач, будући да он производ само физички дистрибуира са једног на друго место, без 
утицаја на квалитет већ готовог и упакованог производа. 

 
ЗЈН Члан 76 - Додатни услови 

 
- Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке. 
- Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског 
капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке. 

- Наручилац може да одреди додатне услове у погледу испуњавања обавеза које 
понуђач има према својим подизвођачима или добављачима. 

- Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не 
 дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом ЈН. 

 
На основу горе наведеног, захтевамо да нам појасните оправданост оваквог 

дискриминаторског захтева од понуђача. Сматрамо да сте неоправдано злоупотребили 
додатне услове, како би елиминисали конкуренцију, чиме сте нарушили неколико чланова и 
начела Закона о ЈН, пре свега чл.10 и 12 - Захтеви у погледу испуњења услова конкурсне 
документације морају бити у складу са начелом обезбеђивања конкуренције (чл. 10) и 
начелом једнакости понуђача (чл. 12 ЗЈН) као и чл. 76 ст. 6 који налаже да постављени услови не 
дискриминишу понуђаче. 

Захтевамо од наручиоца да измени конкурсну документацију у делу „ДОДАТНИ 
УСЛОВИ“ брисањем захтеваног стандарда и усклађивањем документације на стр. 5 и 6 у 
складу са Законом о ЈН, будући да ове стандард нема ни сам Наручилац, затим - нигде у 
документацији нисте образложили оправданост таквог захтева, нити како поседовање ISO 9001 
стандарда од стране понуђача утиче на квалитет понуђених добара, а нарочито не логичку 
везу са предметом ЈН. 

У прилог нашем захтеву су и бројна појашњења од стране Републичке комисије за 
заштиту права понуђача, као и питања и одговори на сличне захтеве на Порталу ЈН. 

 
ОДГОВОР: 
 
Иако уочена техничка грешка ни на који начин не утиче на достављање понуде (јер предметна 
јавна набавка није обликована по партијама), наручилац исправља техничку грешку на стр. 28. 
Конкурсне документације, тако да се артикли који су предмет понуде нумеришу редним бројевима 
1, 2. и 3. (уместо 1, 1. и 2.). 
 
У погледу ваше примедбе на додатни услови дефинисан на стр. 5 конкурсне докуметације, према 
којем понуђач има обавезу да достави ИСО 9001 и за понуђача и за произвођача, указујемо на 
следеће предности имплементације ИСО 9001 стандарда: 

• Стицање и/или учвршћивање пословног поверења код познатих и што је још важније 
потенцијалних клијената, 

• побољшање пословне способности и продуктивности, 
• усмереност на остваривање пословних циљева и очекивања клијената, 
• постизање и одржавање стабилног нивоа квалитета производа/услуга ради задовољавања 

захтева и изражених потреба клијената, 
• повећање задовољства клијената, 
• пружање уверења да је жељени ниво квалитета постигнут и да се одржава, 
• стварање могућности за освајање нових тржишта и увећање удела на постојећем тржишту, 
• могућност учествовања и надметања на тендерима. 



  3/ 3 
  

 

Такође указујемо потенцијалном понуђачу да се тражени стандард издаје и за област  трговине 
на велико хемисјким средствима  и прибором за одржавање хигијене, тако да је овај додатни 
услов несумњиво  у логичкој вези са предметом јавне набавке. 
 
Ипак, како бисмо избегли евентуално одуговлачење поступка, наручилац ће уважити ваш предлог 
за измену конкурсне докуметације и то тако што ће изменити додатни услов под тачком 1.2.в, који 
сада гласи: 
 
„1.2.в.   
Понуђачи су обавези да доставе следеће:  

• Сертификат ИСО 9001 (за проивођача).  
• Потврду да су понуђена добра 100% целулоза;“  

 
Наручилац исправља техничку грешку на стр. 7, тако да уместо:  

• „Техничко – информативни лист и/или декларација произвођача и/или каталог 
производа (тачка 1.2.г).  

• Доказ из тачке 1.2.д  –сертификаз ИСО 9001, потврда да су понуђена добра 100% 
целулоза.“  

Сада стоји: 

• „Техничко – информативни лист и/или декларација произвођача и/или каталог 
производа (тачка 1.2.б).  

• Доказ из тачке 1.2.в –сертификаз ИСО 9001, потврда да су понуђена добра 100% 
целулоза.“  

 
У складу са овим одговором, наручилац ће изменити конкурсну документацију и измену са 
пречишћеним текстом објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
Услед извршених (незнатних) измена Конкурсне документације осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, Наручилац у складу са одредбом из чл. 63.ст 5. Закона о јавним 
набавкама, продужава рок за подношење понуда. 
Нови рок за поднопшење понуда је 19.07.2019. године до 9.30 часова, јавно отварање понуда 
истог дана у 10.30 часова. Наручилац ће обавештење о продужењу рока за подношење понуда 
објавити на порталу УЈН и интернет страници www.sbcprn com. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


