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Питање 1.
У конкурсној документацији за ЈН број 03/2019 као додатни услов, у делу техничког
капацитета, између осталог је тражено да понуђач поседује ISO 20000-1 и ISO 22301.
Обзиром да ови сертификати нису у вези са предметом ове јавне набавке, молимо да их
искључите из додатних услова, у супротном бићемо принуђени да поднесемо захтев за
заштиту права понуђача.
Одговор 1.
У конкурсној документацији за јавну набавку добара – Рачунари и штампачи у отвореном
поступку, број ЈН 03/2019 је наглашено да су наведене количине опреме оквирне и да
наручилац задржава право да их поручи мање или више од наведене количине у структури
цене, као и да испорука добара може бити организована и у више испорука и да предајом
понуде понуђач пристаје на такве услове. Такође је написано да испоручилац осим испоруке
врши пуштање у рад, као и да извршава обавезе преузимање уређаја на сервис током
трајање гарантног рока.
Из свега наведеног се види да је оправдан тражени стандард ISO 20000-1 за извршење ИТ
услуга као и да наручилац тражи да се током трајања уговора подразумева једнак ниво
пружања услуга испоруке добара и пуштања у рад ком обезбеђује систем ISO 22301
континуитет пословања и да оба имају везе са јавном набавком. Уколико неке од додатних
услова понуђач не може да испуни самостално, исте може испунити путем заједничке
понуде са другим понуђачима који тражене додатне услове испуњавају. Наручилац остаје
при траженим додатним условима.
Питање 2.
Питање за ЈН број 03/2019
Део из документације који се односи на енергетску ефикасност је 20.02.2018 истекао,
споразум ЕУ-САД што можете проверити на линку:
https://www.eu-energystar.org/index.html
https://www.eu-energystar.org/qna.htm

Одговор 2.
По члану 13. ЗЈН наручилац је дужан да набавља добра, услуге и радове који не загађују,
односно који минимално утичу на животну средину односно који обезбеђују адекватну
смањање потрошње енергије – енергетску ефикасност и да када је то оправдано као
елемент кретеријума економски најповољније понуде одреди еколошке предности
предмета јавне набавке, енергетску ефикасност односно укупне трошкове животног цикуса
предмета јавне набавке. Из тог разлога је оправдана тражена техичка карактеристика.
Наручилац остаје при траженим техничим карактеристикама.
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