Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/65
Датум: 27.01.2016. године
Предмет: IV ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ јавне набавке број
ДУ-ЈНД-03/16 –ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ „заинтересованог лица“
На основу дописа-захтева заинтересованих лица од 25.01.2016. године, у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015),
дајемо појашњење предметне јавне набавке – Средства за одржавање хигијене, број ДУЈНД-03/16.
1. Питање „заинтересованог лица“:
„Postovani,uslov Iso 9001 i 14001 po zakonu o javnim nabavkama treba da glasi na
proizvodjaca te Vas molimo da ovaj diskriminatorski uslov uklonite.“
1.Одговор:
Додатни услов о обавези поседовања сертификата стандарда ISO 9001:2008 и
ISO 14001:2004 дефинисан је у складу са чланом 76. и 74. Закона о јавним набавкама.
Битно је да понуђач поседује сертификат стандарда ISO 9001, јер се исти односи на
систем управљања квалитетом у пословној организацији и чиме се, између осталог,
доказује квалитетно пословање и пружање услуге, а поседовање сертификата ISO
14001 важно је са аспекта управљања заштитом животне средине и омогућава
идентификовање и контролисање утицаја својих производа и услуга на животну
средину, с обзиром да се код 1. и 3. партије ради о хемијским производима и да смо
ми као наручиоци Установа над којом се спроводе континуиране интерне и екстерне
хигијенско- санитарне и здравствене контроле.Такође као Установа (Наручилац)
имамо имплементиране наведене сертификате сдандарда и захтев да понуђачидобављачи добара располажу истим је битно са аспекта усклађивања и следивости
сдандарда квалитета у пословном ланцу.
Из претходно наведених разлога, на основу постављеног питања
„заинтересованог лица“ и датог одговора, као и уочене грешке у делу 4.2 „Додатни
услови за учешће понуђача из члана 76 ЗЈН“, тачка 1., подтачка 1.3, врши се измена
постојеће формулације назначеног додатног услова, који треба да гласи:
„1.3.- да понуђач располаже важећим сертификатом система менаџмента који је
усаглашен са захтевима стандарда–ISO 9001:2008 (за све три партије) и
- важећим сертификатом ISO 14001:2004, који дефинише захтеве за управљање
животном средином (само за 1. и 3. партију) ;
Испуњеност услова доказује се: Копијама наведених важећих сертификата
преведених на српски језик, или одговарајућих СРПС сертификата
У вези са датим одговором и извршеном изменом конкурсне документације,
сходно члану 63 ЗЈН-а, извршиће се и продужење рока за подношење понуда, са
29.01.2016.године, на 04.02.2016.године.
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