П И Т А Њ Е:

Одговор
1. Наручилац ће имајући у виду да Сертификате издаје Outward Академија у оквиру
Konica Minoltа Business Technologies, Inc- са седиштем у Токију, а да се сертификати потписују од
стране генералног директора из Јапана, прихватити као доказ кадровског капацитета и оригинал
Потврду коју издаје Konica Minoltа, у којој се наводе имена и презимена лица које су стекла
Outward Associate ниво, који се полаже и важи од 2009. године.
2. Наручилац неће прихватити Мplus сертификтате из разлога што је на страни 7 од
46 конкурсне документације прописао да је понуђач дужан да има најмање 10 запослених радника
од којих најмање 5 запослених са важећим овлашћењем за сервисирање издатим од стране
произвођача опреме која је предмет сервисирања.
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.
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 остаје при захтевима из конкурсне документације.

