
 
 

  
 
 
 
Број: 9868/19         
Датум: 25.04.2019. 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку услуга – Најам сториџ система за видео надзор ЈН 

17/19 ОП, путем петогодишњег уговора. 

Од стране потенцијалог понуђача дана 24.04.2019. године у писаном облику достављен je захтев за 

додатним информацијама и појашњењима, заведеним у ЈКП „Информатика“ Нови Сад под бројем 

9868/19.  

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)  Наручилац доставља следећу информацију: 
 
Питање 1:  
На страници 19 од 39 конкурсне документацији, по тачком 2. стоји: 
 
2. Пословни капацитет: 
а) Услов: 
- Да понуђач има уведене стандарде квалитета ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001 (прихватљив је и ИСО 
45001), ИСО 20000-1 и ИСО 27001, за продају, одржавање и сервис ИТ опреме; 
Доказ: 
- Копија важећих сертификата за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001 (прихватљив је и ИСО 
45001), ИСО 20000-1 и ИСО 27001, за продају, одржавање и сервис ИТ опреме;” 
 
С обзиром да се многа предузећа у Републици Србији, у оквиру свог пословног програма са системима 

слабе струје, баве и ИТ опремом, па се код истих, приликом сертификације за ИСО стандарде, текст на 

сертификату разликовао од случаја до случаја, али је намена сертификата остајала иста. 

Самим процесом сертификације испуњавају се сви тражени захтеви одређеног стандарда, без обзира на 

област пословања (наравно у оквиру ситема слабе струје), па је навођење текста у захтеву (..за продају, 

одржавање и сервис ИТ опреме;) непримерен и дискриминишући за многе фирме које испуњавају ове 

захтеве и које се баве широм делатношћу, али су сертификовани код друге, овлашћене, сертификационе 

куће, па се и текст разликује. 

Да ли ћете, у складу са горе наведеним, извршити измену тендерске документације и исту прилагодити 
свим евентуалним понуђачима, који се баве овом облашћу и који су сертификовани (имају уведене 
стандарде квалитета ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001 (прихватљив је и ИСО 45001), ИСО 20000-1 и 
ИСО 27001), али имају и различит текст у сертификату зависно од претежне делатности, али су у вези са 
предметном набавком?     
 
Одговор 1: 
Конкурсна документација ће бити измењена у складу са постављеним питањима.  

Додатно појашњење и измена конкурсне документације се објављује на Порталу јавних набавки, као и 

на интернет страници: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 
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