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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-674/6a 
Дана: 02.08.2019. године 
 

 
 
На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) именована Комисија наручиоца 
Установе студентског стандарда Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе 
Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: Наручилац) упућује 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
у поступку јавне набавке бр. ЈН 09/2019 

за јавну набавку радова - замена врата на студентским собама на приземљу студентског 
дома "Слободан Бајић" у Новом Саду 

 
I. Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 30.07.2019. 
године путем е-маила, у 13:39 часова Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације са следећим питањем: 
 
Питање:  
 
1. У члану 76. Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
8)  Да располаже неопходним техничким капацитетом, односно: 
 
а) да у моменту подношења понуде поседује минимум 2 (два) теретна возила носивости 
минимум 1,3 тоне у свом власништву. (пошто се у овој набавци не ради о транспорту робе – 
нелогичан захтев). 
 
Доказ: фотокопија очитане саобраћајне дозволе из које се види носивост и да је понуђач 
власник возила; 
 
б) да у моменту подношења понуде поседује скелу, минимум 200 м2. (Овом набавком је 
предвиђена монтажа врата, при чему се користе мердевине а не скела, која је потребна код 
израде фасаде и слично – ово је смешан захтев.) 
 
Доказ: Оверена и потписана картица основних средстава из које се види да понуђач има у 
власништву скелу величине минимум 200 м2. 
 
в) да поседује сертификате: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и  ISO 50001. (Разумели би да 
тражите сертификате за врата која се уграђују али тражити сертификате за фирму која их 
уграђује, такође тендециозно.) 
 
Докази: фотокопије важећих сертификата: ISO 9001 – Систем менаџмента квалитета у 
области грађевинарства; ISO 14001 Систем менаџмента заштитом животне средине; ISO 
18001 – Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду; ISO 50001:2011 – 
Систем менаџмента енергијом. 
 
Молимо Вас за одговор." 
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Одговори:  
 
1. Захтев да понуђач у у моменту подношења понуде поседује минимум 2 (два) теретна 
возила носивости минимум 1,3 тоне није дискриминаторски, у логичној је вези са 
предметном набавке и оправдан је. Без обзира што се не ради о набавци која се директно 
односи на транспорт робе, неопходно је да понуђач поседује одговарајућа превозна средства 
којима ће транспортовати опрему, алат и предметну столарију и остали грађевински 
материјал.  
 
Овај услов је погрешно формулисан, те ће исти бити измењен. 
 
2. Захтев да понуђач у моменту подношења понуде поседује скелу, минимум 200 м2 није 
дискриминаторски, у логичној је вези са предметном набавке и оправдан је. Обзиром на 
димензије, односно висину столарије, конкретно врата која се постављају, комисија сматра 
да постоји потреба и за извођењем радова на висини. Наводи да се за те радове користе 
мердевине су у најмању руку смешни, обзиром да мердевине служе за силазак и излазак  
радника, док се радови изводе са скела, односно њихових платформи. Извођење радова са 
мердевина представља велики ризик по безбедност и здравље радника. 
 
3. Захтев да понуђач поседује сертификате: ISO 9001 – Систем менаџмента квалитета у 
области грађевинарства; ISO 14001 Систем менаџмента заштитом животне средине; ISO 
18001 – Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду; ISO 50001:2011 – 
Систем менаџмента енергијом  није дискриминаторски, у логичној је вези са предметном 
набавке и оправдан је. Поседовање напред наведених сертификата од стране извођача у 
великој мери гарантује да ће радови бити изведени квалитетно, односно да потенцијални 
понуђач поседује процедуре дефинисане приликом сертификације, као и да се истих 
придржава, обзиром да подлеже и ресертификацији. Комисија је мишљења, да обзиром на 
значај установе у којој се изводе радови, те радове треба извести квалитетно и безбедно уз 
примену мера безбедности и здравља на раду као и заштите животне средине. 
 
Разматрајући напред наведена питања потенцијалног понуђача, Комисија за  ЈН 09/2019, 
замена врата на студентским собама на приземљу студентског дома "Слободан Бајић" у 
Новом Саду, је донела закључак да је конкурсна документација за предметну јавну набавку 
сачињена у складу са потребама и у најбољем интересу Наручиоца и законским прописима.  
 
 
II. Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 
 

Рок за подношење понуда је 13.08.2019. године до 08,00 часова. 
 

 
III. Контакт особа: Адриана Бањанин, службеник за јавне набавке, факс. 021/458-926, e-mail: 
javne.nabavke@scns.rs, сваког радног дана од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 14.00 
часова. 
 
IV. Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.   


