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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-38/2019 

Датум: 6.5.2019. године  

Београд, Његошева 77     

 

 

Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале 

вредности за услуге реализације пројекта „Сениори упознају Србију“ (интерни број ЈН:                      

404/2-38/2019).     

 

Питањe 1:   
 

Да ли је неопходна ретрорефлектујућа фолија на аутоседиштима за децу, обзиром да се 

аутоседиште поставља у унутрашњост аутомобила? Коме ће на тај начин бити видљива и колико 

таква штампа, како се на тај начин повећава безбедност деце у колима јер сам аутомобил поседује 

обавезну сигнализацију, а штампани амблем односно штампач је неопходан као допуски услов за 

јавну набавку? 

 

Одговор 1:  

 

Сматрамо да је фолија неопходна, како због безбедности, тако и због означавања да је седиште 

добијено од Градске општине Врачар. 

 

Питањe 2:   
 

Шта је петрорефлектујућа фолија? Какав је то штампач за петрорефлектујућу фолију? Молимо за 

детаљније објашњење марка, тип, тех. карактеристике. Као фирма која се бави увозом и 

дистрибуцијом аутоседишта, никада се нисмо срели са захтевом да поседујемо штампач за 

петрорефлектујућу фолију. Обзиром да смо фирма и за производњу текстилне дечје одеће 

поседујемо штампарију и у свом кадру имамо штампаре, односно радна места штампар за 

дигиталном машином за штамање текстила, програмер за штампу, дизајнере,  штампар за офсет                                                                                        

машином за штампу и нисмо упознати са петрорефлектујућом фолијом већ само са 

ретрорефлектујућом. Реч је о типу фолије, а не тако битним штампачем како би се фолија 

одштампала у жељеној форми.        

 

Одговор 2:  

 

У питању је очигледна грешка у куцању, односно – реч је, као што сте и сами навели, о 

ретрорефлектујућој фолији.  

 

Конкурдсна документација је измењена тако да у додатним условима више нема техничког 

капацитета, односно није неопходно да понуђач располаже са штампачем. 

 

Питањe 3:   
 

Да ли је довољно да произвођач поседује захтеване стандарде ИСО9001-2015 и ИСО 14001, 

обзиром да их поседује због производног процеса, или је неопходно да и понуђч има стандарде? 

 

Одговор 3:  

 

Потребно је да понуђач поседује ИСО сертификате којима гарантује имплементацију квалитета. 
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Питањe 4: 
 

Зашто потенцирате у оквиру ове јавне набавке на стандардима ИСО14001? Не видимо битност 

еколошких стандарда у овој јавној набавци. 

 

Одговор 4:  

 

Градска општина Врачар, кад год је то могуће, инсистира на еколошким станардима у оквиру шире 

политике бриге о животној средини. 

 

Питањe 5:   
 

Позивате и физичка лица да учествују како је могуће да они поседују такве стандарде? 

 

Одговор 5:  

 

Закон о јавним набавкама код сваке набавке предвиђа могућност да може учествовати и физичко 

лице, те смо дужни да такву могућност предвидимо у оквиру конкурсне документације. Наведене 

услове физичко лице би могло испунити уколико би поднело заједничку понуду са правним лицем 

које те услове испуњава. 

 

Питањe 6:   
 

Да ли су ови стандарди неопходни да би извршили квалитетну селекцију аутоседишта за децу или 

захтевом за стандардима желите да елиминишете сва конкуретна аутоседишта од других 

евентуалних добављача који не поседују захтеване стандарде? Да ли је циљ да смањите понуду или 

да омасовите како би добили што повољније и квалитетније аутоседиште за децу? На основу 

техничког пословног капацитета сте сузили понуду на једног добављача. Мислимо да се на битним 

великим јавним набавкама понекад не захтева да понудјачи поседују ИСО 9001-2015 и ИСО 14001, 

а овом јавном набавком Ви инсистирате на стандардима која су и небитна за овакву малу јавну 

набавку. 

 

Одговор 6:  

 

Потребна је имплементација ИСО сертификата у свим сегментима пословања зато што гарантују 

квалитет и конзистентност производа, као и добављача укључених у дистрибуцију и манипулацију 

производима. Понуђач може услове испунити кумулативно, са подизвођачем, или у заједницкој 

понуди. 


