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ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
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Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.10/2016
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.10/2016- Радови на изградњи ТС на локацији: БОШКОВА, ОРН 45232140-радови на
изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана
29.06.2016. године у 10,53 часова којим тражи одговор на следеће питање:
ПИТАЊЕ:
Поштовани,
Обраћамо вам се поводом додатног услова за учествовање у јавној набавци ОП 1.3.10/2016 –
Радови на изградњи ТС на локацији: БОШКОВА, наведеног у тачки 4.4 - неопходни пословни
капацитет: да сваки члан групе понуђача или подизвођач коме је поверено извођење
машинских радова, мора имати успостављен систем управљања квалитетом за делокруг
пословања који обухвата извођење радова који су предмет јавне набавке или радова сличне
или веће сложености у складу са стандардом СРПС ИСО 9001.
Увидом у конкурсну документацију, Ваше одговоре и одлуке у претходним јавним набавкама,
следећег смо мишљења:
Неспорно је да је као што сте навели, да је процес заваривања специјалан процес и да као
такав захтева одређену контролу у току извођења радова. Међутим, захтев да сваки члан
групе или подизвођач мора имати успостављен систем управљања квалитетом у складу са
ИСО 9001 је неоправдан, из неколико разлога:
Стандард СРПС ИСО 9001, као и било који из групе (СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001 и
СРПС ОХСАС 18001) није обавезујући ниједним правним актом Републике Србије, већ је на
заинтересованим странама одлука да ли ће их уводити и пословати у складу са њима.
Пословање у складу са истим није гаранција квалитетна и успеха.
Заједничком понудом и испуњавањем услова кумулативно обезбеђени су сви потребни
ресурси, кадрови, опрема, сертификати, квалификације, итд. за квалитетно спровођење
процеса заваривања са дефинисаним обавезама које свака страна мора да испуни и
прилагоди своје активности.
Минел Еним Смедерево је за потребе ЈП „Топлификација“ Пожаравац у протеклих годину
дана успешно завршио уговоре за изградњу шест топлификационих мрежа, и у току је
извршење седмог уговора на изградњи топлопредајне станице и топлификационе мреже где
су испуњени сви захтеви везани за процес заваривања.
Ако се узму у обзир горе наведене чињенице, онда је спорни додатни услов наручиоца
одређен рестриктивно, без објективног оправдања и истим се дискриминишу и стављају у
неравноправни положај понуђачи који немају успостављен систем према ИСО 9001, или су
као ми у завршној фази стандардизације.
Зато Вас молимо да размотрите наш захтев:
Да измените конкурсну документацију односно додатни услов, да је довољно да само један
од чланова групе поседује стандард ИСО 9001, без обзира на део послова који му је поверен
у оквиру јавне набавке.

ОДГОВОР:
Чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прописано је да 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.
Чланом 82. став 2. Закона о јавним набавкама прописано је да сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а
додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не
одреди другачије.
Смисао одређивања додатних услова јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор
закључити са понуђачем који има капацитете да успешно реализује предметни уговор и то је
био једини мотив којим се овај наручилац руководио приликом одређивања додатног услова у
погледу пословног капацитета.
Пословни капацитет свакако представља један од показатеља озбиљности понуђача и исти
није одређен независно од чињенице колико износи процењена вредност јавне набавке,
имајући у виду да је управо та вредност основ који је између осталих фактора успоставио
логичку везу са садржином додатног услова. Обавеза да додатни услови не дискриминишу
понуђаче не значи да постављене услове може и мора да испуни сваки понуђач који се бави
предметном јавном набавком, већ је смисао одређивања тих услова да у поступку учествују
само понуђачи који су за то квалификовани и способни.
На интернет страници Института за стандардизацију Србије, стандард ISO 9001 дефинисан
је као светски стандард за менаџмент квалитетом, који омогућава континуирано праћење
и менаџмент квалитетом у свим пословним операцијама. Може се користити од стране било
које организације, без обзира на величину и делатност. Овај стандард се заснива на
процесном приступу, уз континуирано побољшање процеса. У пословној пракси потврђено је
да примена овог стандарда може да доведе до веће ефикасности, уштеде ресурса и
повећања профита. Такође, организовање пословних процеса у складу са захтевима SRPS
ISO 9001 мотивише запослене, проширује пословне могућности и повећава степен
задовољства купаца. Овај стандард специфицира захтеве за систем менаџмента квалитетом
када организација: а) треба да покаже своју способност да доследно обезбеђује производ који
испуњава захтеве корисника и одговарајућих закона и прописа и б) има за циљ да повећа
задовољење корисника ефективном применом система, укључујући процесе сталног
побољшавања система, као и доказивање усаглашености са захтевима корисника и
одговарајућих закона и прописа. ISO 9001 је најпопуларнији светски стандард за менаџмент
квалитетом, који омогућава континуирано праћење и менаџмент квалитетом у свим
пословним операцијама – што за Наручиоца представља додатну сигурност да ће
понуђач у свим пословним операцијама поштовати услове које је Наручилац прописао
конкурсном документацијом и уговором.
Наручилац сматра да наведени додатни услов није дискриминишући и да постоји логичка
веза која се огледа у природи предмета јавне набавке и могућности да се одабере понуда
квалификованог и способног понуђача који ће моћи успешно да реализује уговор.
Велики број потенцијалних понуђача на тржишту поседује тражени сертификат чиме је
обезбеђена конкуренција и испоштовано једно од основних начела Закона о јавним
набавкама-начело обезбеђивањаконкуренције.
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

