
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 11/2019 - пружање услуга интернета и 

бежичног (Wi-fi) повезивања и мобилне телефоније за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

Питање бр. 1: 

У оквиру додатних услова на страни 12 под редним бројем 2 ознака Б навели сте да су 

понуђачи у пбавези да:  

Б) да понуђач у понуди достави фотокопије следећих важећих сертификате за управљање 

квалитетом: СРПС ИСО 9001 – Систем менаџмента квалитет; СРПС ИСО 20000- Систем 

менаџмента услугама –информационе технологије, СРПС ОХСАС 27001 – Систем 

менаџмента безбедношћу информација. 

Начин доказивања захтеваног услова: 

- фотокопија важећих сертификата које је издало акредитовано сертификовано тело, који 

важи на дан отварања понуда и морају важити до истека рока важења уговора. Понуђач је 

дужан да током трајања уговора прати процесе усаглашавања и обезбеди поседовање 

одговарајућих сертификата. 

Ваш додатни захтев из конкурсне за достављање сертификата није у логичкој вези са 

предметом јавне набавке, јер од информационе безбедности и квалитета менаџмента не 

зависи квалитет услуге мобилне телефоније, а ограничава се конкуренција јер се 

искључују без и једног законског разлога сви пружаоци који иако испуњавају услове за ове 

сертификате исте не поседују, јер за тим не постоји ни један законски разлог. Сугеришемо 

наручиоцу да наведене сертификате искључи из додатних услова и конкурсне 

документације. 
 

Одговор 1. 

Наручилац је извршио измене конкурсне документације дана 25.03.2019. године у којем су 

јасно прецизирано да се ИСО стандарди односе на Партију 1- услуга интернета и бежичног 

(Wi-fi) повезивања. 

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 11/2019. 

Дана 26.03.2019. године 

 


