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Шабац, 11.06.2020.год.
Предмет: Појашњење конкурсне документације
Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне
документације за јавну набавку у отвореном поступку бр.13/20 и то са следећим
питањем:
-у вашем одговору од 10.06.2020.године нисмо пронашли одговор на питање везано
за ЈН 13/20 а постављено 10.06.2020.године.
-Наиме на први део питања који се односи на начин доказивања поседовања
ИСО19752 и ИСО19798 нисте нам дали никакав одговор. Још једном констатујемо да
ви у КД тражие сертификат ИСО19752 и ИСО19798 а из изворних докумената (које
смо послали у прилогу ради ваше едукације) се види да се наведени стандарди
доказују ИЗВЕШТАЈЕМ О ИСПИТИВАЊУ (DECLARATION OF YELD). Која је сврха
позивања на одређени стандард ,а ради доказивања квалитета,када се ви као
наручиоц не придржавате истог.Молимо вас да извршите исправку ваше КД у кладу
са горе наведеним,односно да децидно наведете шта је доказ поседовања наведеног
стандарда,како то сам ИСО стандард захтева.
-Што се тиче нашег другог питања све што сте навели је истина осим што сте се
оглушили на Мишљење министарства трговине које смо вам доставили у прилогу,а то
је да се ЦЕ знак не употребљава у Србији до момента уласка у ЕУ. Уколико останете
при ставу да ЦЕ знак остане у вашој КД мораћемо се жалити истом министарству а и
Управи за ЈН јер радите у супротности са истим.
Одговор наручиоца: Као што је наведено у претходном појашњењу наручилац
остаје при траженим захтевима из конкурсне документације, стога остајемо при истом
захтеву везано за ЦЕ знак као и сертификате.
Наручилац сматра да ЗЈН апосолутно подржава и дозвољава оквирни опис добара
која се набављају, сертификати који су опште признати доприносе прецизнијем опису
добара и нивоу квалитета који се тражи.
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