Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/2851
Датум: 10.09.2018. годинe
На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/12, 14/15
и 68/15”)
Заинтересовано лице 1. обраћа се са захтевом за ЈН 19-1.3.1./2018 „Хидрантни прстен“
Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima za javnu nabavku - "Hidrantni prsten",
redni broj JN 19-1.3.1/2018 od 10.09.2018. godine i da nam date dodatne informacije ili
pojašnjenja za:
1.
-

U konkursnoj dokumentaciji

Kao obavezni uslov na strani 13 od 46 tačka 4) navedeno je da ponuđač treba da poseduje:

“а) Решење надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке”
-

Kao dokaz treba da se dostavi:

„а) Решење за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа
(Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије)”
Molimo da precizno navedete koje Rešenje treba da poseduje ponuđač ili da ovaj uslov izuzmete
iz KD.
2. U konkursnoj dokumentaciji:
Kao dodatni uslov na strani 14 od 46 tačka 2. Poslovni i tehnički kapacitet navedeno je da
ponuđač treba:
“а) да поседује сертификате о усаглашеном систему пословања са захтевима
следећихстандарда:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO/IEC 27001 i ISO
50001”
-

Kao dokaz navedeno je da:

- сертификати морају бити издати од за то овлашћених институција РС, са потврдом рока
важности који мора бити најмање још 180 дана од дана подношења понуде.
S obzirom da se navedeni sertifikati izdaju na vremenski period od 3 godine i da se postupak
resertifikacije po Zakonu može započeti 30 dana pre isteka tog perioda molimo da izvršite
izmenu KD tako da izuzmete gore navedeni uslov.
3. U konkursnoj dokumentaciji:

Kao dodatni uslov na strani 14 od 46 tačka 3. Kadrovski kapacitet navedeno je da ponuđač
treba:
“Да има по било ком законском основу ангажовано: најмање пет лица, која су
задужена за послове који су предмет јавне набавке, од којихминимум једног
дипломираног грађевинског ижењера са лиценцом 414, минимум једног дипломираног
инжињера машинства који поседује лиценцу „Одговорног извођача радова термотехнике,
термоенергетике, процесне и гасне технике“ (430), најманње два лица са лиценцом за
израду пројекта стабилних система за гашење пожара и извођење ових система (Б1),
најмање једно лице које има лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на
раду”
-

Kao dokaz navedeno je da treba dostaviti:

1.Радна књижица или уговор о раду по било ком основу укључујући и уговор о
делу и уговоре о привремено повременим пословима (у виду неоверене копије) са М-А
обрасцима за та лица.
Molimo potvrdu da za lica angažovana po Ugovoru o delu nije potrebno dostaviti M-A obrasce.
Број:03/2851-2
Датум: 13.09.2018. годинe
Одговор заинтересованом лицу 1.
Комисија за предметну набавку је прихватила примедбу понуђача.
1. Није потребно доставити Решење за обављање одговарајуће делатности, издате
од стране надлежног органа (Министарства грађевине, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије).
2. Потрбно је доставити важеће сертификате.
Изузима се у допунском услову рок важности сертификата.
3. Није потребно доставити М-А обрасце.

Комисија за ЈН 19-1.3.1./2018

