
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је 

захтев понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

услуге интернет провајдера ЈН бр. 42-јнмв, са следећим питањима: 

На страни 6/27 конкурсне документације у оквиру додатних услова предвиђено 

је следеће: 

1.2 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 76. Закона, и то  

1) пословни капацитет: 

Понуђач мора да поседује: 

Систем менаџмента квалитетом ISP 9001:2008 

Систем менаџмента заштита животне средине ISO 14001:2004 

Систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду 18001:2007 

Систем менаџмента безбедности информација ISO/IEC27001:2013  

1. Да ли су ови услови реално предимензионисани, односно шта су разлози да 

понуђачи морају имати баш све захтеване сертификате? Једини сертификати 

који су у логичкој вези са предметом набавке су 9001:2008 и  27001:2013. Према 

члану 76. ЗЈН Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти 

услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне 

набавке. Молимо Вас за образложење. 

Одговор: Поседовање поменутих сертификата одсликава пословни 

капацитет фирме којој се додељује уговор. 

Систем менаџмента заштита животне средине ISO 14001:2004 је нешто што 

је за споменике културе битна ставка па је из тог разлога наведено као 

систем менаџмента. Такође, систем менаџмента заштите здравља и 

безбедности на раду 18001:2007 наших запослених је битна и желимо да 

будемо сигурни да смо покривени системом менаџмента заштите здравља и 

безбедности на раду. Уколико додатне услове понуђач не може да оствари 

самостално, исте може остварите у заједничкој понуди са другим 

понуђачима који овај услов испуњавају. 

2. Да ли сте вршили испитивање тржишта, колики је по Вама број 

потенцијалних понуђача који би могли задовољити овај услов? Уколико сте 

вршили испитивања, молимо да наведете који су то понуђачи. 

Одговор: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд није у 

обавези да достави испитивања тржишта. 

 



2) кадровски капацитет: 

Понуђач мора да има запослене на неодређено време са следћим лиценцама: 

MTCNA : најмање 1 запослени 

MTCRE : најмање 1 запослени 

MTCTCE : најмање 1 запослени 

3. Молимо вас за појашњење ових скраћеница, односно тачне називе наведених 

лиценци.  

Одговор: 
MTCNA - MikroTik Certified Network Associate  

MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer 

MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer 

4. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се уместо наведених лиценци доставе 

лиценце за Cisco или Juniper рутере, с обзиром да су исти према функцији и 

квалитету у предности у односу на MikroTik рутере? 

 

Одговор: Да, прихватљиво је да се доставе докази о поседовању наведених 

лиценци. У вези са тим, конкурсна документација ће бити коригована. 

 

5. Да ли се прописивањем свих ових услова обезбеђује довољна конкуренција по 

питању јавне набавке?  Према члану 10. ЗЈН: Наручилац је дужан да у 

поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не 

може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег 

понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 

преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, 

техничких спецификација и критеријума. Молимо вас да ово узмете у обзир и 

измените кокнурсну документацију. 

Одговор:  Наручилац сматра да предвиђеним условима није ограничена 

конкуренција. Уколико додатне услове понуђач не може да оствари 

самостално, исте може остварите у заједничкој понуди са другим 

понуђачима који овај услов испуњавају. 

6. У оквиру конкурсне документације предвиђене су две изјаве којима се доказује 

следеће: „Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде“. 

Једна је у оквиру Изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75 Закона у 

поступку јавне набавке мале вредности, тачка 4, а друга је посебна изјава на 

страни 10/27. Да ли су понуђачи дужни да обе изјаве доставе у понуди или је 

довољна само Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75 Закона у поступку 

јавне набавке мале вредности која се налази на страни 8/27? 



Одговор:  Довољно је да понуђачи у понуди доставе само Изјаву понуђача о 

испуњености услова  из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале 

вредности која се налази на страни 8/27 конкурсне документације. 

 7. Да ли се у обрасцу понуде, у оквиру табеле на страни 22/27, под „Укупна 

цена“ уписује цена на месечном нивоу или за период од 12 месеци? 

Одговор: Уписује се цена за период од 12 месеци. 

  

 

 

 

 

 

 


