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 Одговори на питања понуђача везана за јавну набавку бр. V/14  

 

 

 Дана 26.11.2014. године, примљен је захтев од потенцијалног понуђача за додатним 

објашњењем у вези припремања Понуде у поступку јавне набавке бр. V/14, Набавка судова за 

сакупљање отпада, обликована у три партије, и то: Партија 1 – поцинковани контејнери од 1,1 м
3
, 

Партија 2 – метални контејнери од 7 м
3
 и Партија 3 - пластичне 

 
канте од 140 л и 240 л и стубне 

канте од 50л, са следећим питањем: 

 

Питање/сугестија: 

 

 „Да ли сматрате да је понуђач компететан да издаје сам себи изјаву на сопственом меморандуму 

да је добро у складу са стандардом који тражите? Сматрамо да постоје компететније, 

акредитоване лабораторије које дају мишљење о испуњености овог услова од самог понуђача 

који добро нуди.“ 

 

Одговор:  

 

Тачно је да је постоје акредитоване установе које потврђују усклађеност неког производа са 

релевантним стандардом. Но, како је од понуђача тражено да доставе сертификат о испуњености 

стандарда ISO 9001 који издаје акредитовано тело свим оним понуђачима који су своје 

пословање ускладили са међународно признатим нормама, Комисија сматра да је за доказивање 

израде добра које је предмет набавке по траженим EN стандардима довољна изјава понуђача, јер 

ни наведени сертификат о испуњености стандарда  ISO 9001 не би могао бити издат оном 

понуђачу који између осталог не израђује своје производе по траженим EN стандардима.  

 

Дакле, сматрамо да они понуђачи који су успоставили систем управљања квалитетом по 

стандарду ISO 9001 су у могућности и да испоруче производ доброг квалитета, односно производ 

израђен по траженим EN стандардима. 

 

 

                                                                                         Комисија за јавну набавку: 

 

                                                                          Драгиша Четник, председник комисије, с.р. 
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                                                                                 Синиша Илић, члан комисије, с.р.             


