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Предмет: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације заинтересованом понуђачу.
ПИТАЊЕ 1: „Код партије 2 наводите даје за неке уредаје потребан CE знак или одговарајући, а ти
урадаји су:
РАСХЛАДНИ ОРМАН ДВОКРИЛНИ 1400 L, РАСХЛАДНИ ОРМАР ЈЕДНОКРИЛНИ, ШПОРЕТ
ЕЛЕКТРИЧНИ, а за уређаје као што су ЕЛЕКТРИЧНИ КАЗАН ЗА КУВАЊЕ ХРАНЕ, ЕЛЕКТРИЧНИ
КИПЕР, МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ХЛЕБА, није наведено да је потребан било који сертификат.
Потом на страни број 25. у делу ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ наводите:
,,Уз понуду доставити и копије CE сертификата према техничкој спецификацији (Партија 2—
основна кухињска средства).“
У складу са свим наведеним постављамо вам следеће питање:
Пошто сте навели даје неопходан успостављен систем менаџмента унутар фирме SRPS
9001:2008, и стандард за здравље и безбедност на раду SRPS OHSAS 18001:2008 стоје исто тако
стандар успостављен унутар једне фирме, а никако не говори о квалитету производа и његовој
безбедности за употребу у раду.
Па из тога тражите копију СЕ сертификата да вам се достави уз документацију. Да вам
разјаснимо, СЕ знак није ознака квалитета, нити гаранција да је производ високог квалитета. СЕ
знак постављен на производу означава да производ задовољава битне захтеве у погледу
безбедности и здравља корисника, захтеве заштите имовине и заштите животне средине. СЕ знак,
такође, није комерцијална ознака, нити означава порекло производа. СЕ знак је, заправо,
гаранција да је производ усаглашен са свим битним захтевима европских директива, новог
приступа које се на њега односе и да је спроведена оцена усаглашености, којом се доказује
испуњеност битних захтева. Важно је нагласити даједан СЕ знак на производу означава да је
производ усаглашен са свим битним захтевима, свих директива, које се примењују на тај
производ. Произвођач самостално поставља СЕ знак на производ, али тек после окончања
поступка оцене усаглашености и израде ЕС декларације о усаглашености, која је основни
документ који прати производ са СЕ знаком на јединственом тржисту. СЕ знак се мора
поставити на све нове производе произведене у Европској унији, половне производе који се увозе
из трећих земаља и производе који се већ налазе на јединственом тржисту, али су знатно
модификовани, тако да се могу сматрати новим производима.
Па стога сматрамо да стриктном поставом СЕ сертфиката неоправдавано сужавате кокнуренцију
међу потенцијалним понуђачима у смислу одређеног чл. 10. став 2. Закона о јавним набавкама и
члана 70 став 1. у вези са чланом 72. став 1. ЗЈН-а, на начин да је онемогућено да у поступку
учествују и понуђачи код којих су сертификати дефинисани на другачији начин.“
ОДГОВОР: Заинтересовани понуђач истиче важност СЕ знака, што и јесте сврха прописивања
истог, који је у техничкој спецификацији одређен у складу са одредбом члана 71. став 1. тачка 1)
Закона о јавним набавкама.
У том смислу, наручилац ће извршити допуну конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

