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Предмет: Одговори на питања у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума 
јавне набавке добара, са поновним отварањем конкуренције: Металне касе, ЈН број 76/19 

 
 

 Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања у отвореном поступку јавне набавке 
добара, са поновним отварањем конкуренције: Металне касе, ЈН број 76/19 (у складу са чланом 63. 
Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
ПИТАЊЕ 1: На страни 9/39 у додатним техничким условима тачка 2, став II доставно возило –
Понуђач мора да има доставно возило -1 ком мин. 
Да ли је довољан уговор између превозничке куће и понуђача који је основ коришћења возила? Да ли 
онда морамо да приложимо и очитану саобраћајну тог превозника или је довољан уговор? 
 
ОДГОВОР 1: Уколико понуђач користи доставно возило по основу уговора са транспортном 
фирмом, потребно је да достави и фотокопију очитане саобраћајне дозволе за предметно возило.  
 
ПИТАЊЕ 2: Наша фирма „Примат Опрема“ доо Баљевац, Србија, има сертификате ISO 9001,14001. 
Матична фирма, оснивач 100%, власник је „Примат Марибор“ из Марибора, она има сертификат 
OHSAS 18001. 
Да ли на основу тога можемо да приложимо и тај сертификат, јер нам се Сефови производе у 
Марибору, у Србији је дорада. 
 
ОДГОВОР 2: Као што је и наведено у самом тексту Конкурсне документације, у делу који се односи 
на захтеване додатне услове дефинисане у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама., потребно 
је да понуђач послује у складу са стандардима ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001. 
Наручилац је предметном Конкурсном документацијом, у поглављу IV- Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутства како се доказује испуњеност тих услова и у поглављу 
V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, дао упутство о начину доказивања испуњености 
постављених додатних услова у складу за Законом о јавним набавкама и Правилником о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова. 
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
              
 


