П И Т А Њ Е:

Одговор
Наручилац је на страни 4 од 46 конкурсне документације у тачки 4. Партнерски
однос понуђача са произвођачем опреме, одредио да се партнерски однос доказује достављањем
важећег документа и то: уговора о пословно-техничкој сарадњи са произвођачем или потврде
произвођача о статусу партнерства или гаранцијског писма произвођача о партнерству са
произвођачем опреме која је предмет одржавања и сервисирања. Поред достављања доказа о
партнерском односу, како би испунио тражене услове за кадровски капацитет понуђач треба да
поседују најмање 10 запослених радника од којих најмање 5 запослених са важећим овлашћењем
за сервисирање издатим од стране произвођача опреме која је предмет сервисирања како је то
Наручилац прописао на страни 7 од 46.
Важеће овлашћење - сертификат издаје се од стране произвођача опреме Konica
Minolta. Сходно допису овлашћене канцеларије Konica Minolta-е од дана 29.11.2017. године
утврђено је да сертификати које издаје Konica Minoltа представљају гаранцију да сервисери који
су запослени у партнерским компанијама поседују знања, искуства и вештине за рад на
инсталацији, одржавању и другим специфичним операцијама са Konica Minoltа машинама које се
уклапају у стандарде који су исти широм света. За техничку сертификацију потребан је минимум
завршен Outward Associate ниво, који се полаже и важи од 2009. године и стечени сертификати
нису временски ограничени.
Потврдом овлашћене канцеларије Konica Minoltа од 12.12.2017. године потврђено
је да лице које је оспособљено за сервисирање биротехничке опреме Konica Minoltа јесте лице
које поседује важећи сертификат Outward Associate.
Када су у питању остали наводи, Наручилац се обратио овлашћеној канцеларије
Konica Minoltе и добио следеће одговоре:
„- захтев за полагање и упис на Академију подноси се писаним путем тутору а у
случају партнера тутору из Konica Minoltе и у cc maila ставља се привредно друштво Оригинал
д.о.о. Тутор који администрира налозима након тога додељује студентима активни статус.
Студенти након уписа имају online приступ тренинг материјалу.
- полагање испита врши се у просторијама Konica Minoltе, Оригинала или било ком
другом месту где постоје потребни услови( добар интернетт, довољан број рачунара, столова ,
инфраструктуре итд.) Испити се полажу online, суденти добијају питања из програма и зависно од
програма број питања износи 20-25, иста су временски лимитирана, 1,5 мин по питању. Након
online датих одговора, програм аутоматски сабира остварене бодове ( минималан праг за полагање
испита је 70%) и студент аутоматски добија инфо да ли је положио или пао испит. Тутор не може
утицати на резултате испита, резултати зависе само од знања и одговора које је студент дао током
полагања. Платформа је иста у целом свету, на исти начин се свуда полаже а питања ( има их на
хиљаде у програму) долазе из програма случајним одабиром.
-динамика испита је углавом једном месечно а постоји могућност и чешћег
полагања на захтев студената. О месту и термину полагања обавештавају се сви студенти. Место
полагања је најчешће у просторима фирме која у датом моменту има највише студената или у
Konica Minolti или на захтев уз договор на било ком трећем месту. Само место полагања не утиче
на резултате испита. Надзор на полагањем испита врше сертификовани тутори, чији је задатак да
утврде идентитет особе која полаже испит и води рачуна о регуларности.
- Сертификате издаје Outward Академија у оквиру Konica Minoltа Business
Technologies, Inc- са седиштем у Токију, а њих потписује генерални директор из Јапана a не
привредно друштво Оригинал д.о.о. како то наводи заинтересовано лице. Правила су иста у целом
свету па ни Србија није изузетак. Такође наведени привредни субјект Оригинал д.о.о, не може

утицати на то коме ће и колико сертификата бити издато. Број издатих сертификата зависи
искључиво од броја судентата који успешно положе испите.“
Напомињемо да је питање сертификата за сервисере, разматрано и пред
другостепеним органом, који је утврдио Решењем број 4-00-1652/2017 од 29.12.2017. године да је
Наручилац оправдао предвиђање додатног услова у погледу кадровског капацитета те захтеване
доказе о испуњености истог довео у логичку везу са предметном јавне набавке. Другостепени
орган је такође утврдио да тражени услови у погледу кадровског капацитета нису дискриминисали
понуђаче нити неоправдано ограничили конкуренцију међу понуђачима.
На основу наведеног Наручилац у свему остаје при захтевима из конкурсне
документације.

