
Појашњење конкурсне документације - одговор на питањe заинтересованог лица за 
јавну набавку бр. 06/17 – Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих 
средстава и папирне конфекције за потребе Студентског центра у Крагујевцу 
 

 
Питање: 
 
У поступку ЈН бр. 06/17 – Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих 
средстава и папирне конфекције, у склопу додатних услова, захтева се достављање 
сертификата ИСО 9001:2008, СРПС ИСО 14001:2015 и СРПС ОХСАС 18001:2008 или 
одговарајући. 
Сматрамо да је наведени додатни услов, дискриминаторски и није у складу са Чланом 10. 
Начело обезбеђивања конкуренције ЗЈН.  
Обзиром да наручилац не захтева спровођење стандарда и достављање наведених 
сертификата од стране произвођача производа који су предмет јавне набавке, што би било у 
логичкој повезаности, обзиром да је произвођач тај који у поступку производње треба да води 
рачуна о заштити животне средине и да обезбеди заштиту здравља и безбедност на раду, у 
складу са датим ризицима, сматрамо да понуђач који је искључиво дистрибутер ових 
производа, и код кога су ови ризици сведени на минимум, нема потребе за применом 
стандарда СРПС ИСО 14001:2015 и СРПС ОХСАС 18001:2008.  
Такође не постоји основана потреба да наручилац који сам не поседује стандарде СРПС ИСО 
14001:2015 и СРПС ОХСАС 18001:2008, захтева од понуђача поседовање истих. 
 
Сходно томе, молимо наручиоца да усклади додатне услове са реалним потребама и условима 
и да изузме захтев за достављањем сертификата СРПС ИСО 14001:2015 и СРПС ОХСАС 
18001:2008, како би омогућио већу конкуренцију у складу са ЗЈН, јер је овим условом 
конкуренција значајно ограничена. 
 
 
Одговор: 

Предмет јавне набавке добара је: Набавка средстава за одржавање хигијене, дезинфекционих 
средстава и папирне конфекције. 
Наручилац је у склопу додатних услова у конкурсној документацији дефинисао услов да је 
понуђач обавезан  да достави важеће сертификате као доказ о примени система менаџмента 
квалитетом у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући, система 
управљања заштитом животне средине у складу са захтевима СРПС ИСО 14001:2015 или 
одговарајући и система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду у складу са 
захтевима СРПС ОХСАС 18001:2008 или одговарајући који се искључиво односе на предмет 
јавне набавке – партију на коју се односи понуда. (Доказ: копија важећих сертификата о 
примени СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући, СРПС ИСО 14001:2015 или одговарајући и 
СРПС ОХСАС 18001:2008 или одговарајући) 
 
Тражени стандарди су стандарди чији се захтеви односе на систем менаџмента понуђача и не 
представљају сертификат о квалитету производа. Због специфичности предмета саме набавке 
(хемијски и други производи који, уколико се са њима не манипулише на прописан и дефинисан 
начин, могу да нанесу озбиљне последице околини и запосленима), од суштинске важности је 
да се наведеним добрима на адекватан начин управља (од транспорта, преко 
складиштења/чувања до дистрибуције и испоруке крајњим корисницима) те да ни на који начин 
не буде угрожена животна средина и безбедност и здравље запослених који су укључени у 
поменуте процесе и активности све до испоруке наручиоцу. 
  
Имајући наведено у виду, наручилац  је и дефинисао додатне услове у конкурсној 
документацији за конкретну набавку.   
 
 
 


