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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/20
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ
ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПИТАЊЕ:
Kао додатне услове у погледу техничког капацитета за предметну јавну набавку,
потребно је да понуђачи докажу да поседују сертификате: ИСО 9001:2015, ОХСАС
18001:2008 и СРПС А.Л2.002:2015. Навели сте да тражени сертификати морају
бити издати од стране сертификационог тела које је акредитовало национално
акредитационо тело (АТС).
ПРИМЕДБА: Обавештавамо Вас да критеријум да сертификационо тело буде
акредитовано од стране Акредитационог тела Србије је у супротности са
члановима 10. и 12. Закона о јавним набавкама. У складу са Законом о техничким
захтевима за производе и оцењивању усаглашености ("Сл. гласник РС", бр.
36/2009) и Уредбом Владе Републике Србије о начину признавања иностраних
исправа и знакова усаглашености ("Сл. гласник РС", бр. 98/2009) као и у складу са
Мултилатаралним споразумом (МЛА) које је Акредитационо тело Србије
потписало 27.05.2014. године којим је Акредитационо тело Србије, као и сва
акредитациона тела широм света, део мреже националних акредитационих тела,
коју су успоставиле међународне организације за акредитацију (ЕА, Међународна
организација за акредитацију лабораторија (ИЛАЦ) и ИАФ), али и потписник
мултилатералних споразума о међусобном признавању поменутих међународних
организација (ЕА МЛА, ИЛАЦ МРА, ИАФ МЛА) којима се признају
еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата, које издају тела за
оцењивање усаглашености (ТОУ), акредитована од стране акредитационих тела
потписника поменутих мултилатералних споразума, чиме се уклањају техничке
баријере у трговини и успоставља хармонизовани приступ у раду свих
акредитационих тела света. Молимо Вас да овај услов измените или да га
прилагодите.
ОДГОВОР:
Као доказ испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, наручилац ће
признати све сертификате који су издати у складу са националном регулативом и
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међународним споразумима закљученим између Републике Србије и органа и
организација чији је оснивач Република Србија и других држава и релевантних
међународних организација. Наведени ратификовани споразуми су део правног
система Републике Србије и непосредно се примењују, у складу са одредбом члана
16 Устава Републике Србије.
Комисија за јавну набавку
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