Број: 02-2/2016/5
Датум: 25.01.2016.
Предмет: Комуналне услуге, по партијама – услуге чишћења објекта ЦЗУНС и услуге обезбеђења
објекта ЦЗУНС; ЈН број 02-2/2016
Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи
одговор:
Питање:
У конкурсној документацији за поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 02-2/2016
наручиоца Универзитет у Новом Саду, од понуђача се у захтеву за додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке тражи:
,,Да располаже довољним пословним капацитетом, односно потребно је да понуђач у свом
пословању примењује стандарде ISO“ и да достави као доказ:
Неоверене копије сертификата или потврде да је предузеће сертификовано према стандардима ISO
9001:2008, OHSAS 18001, ISO14001:2005, ISO 22301:2014, ISO 27001:2014 и ISO 28000:2010,
сертификати или потврде морају бити издати од стране Акредитованих сертификационих кућа;
Обзиром да поседујемо све тражене стандарде али неке са ранијим верзијама молимо вас за
одговор прихватате ли те стандарде који су важећи јер тек након истека датума важности можемо
аплицирати и добити нове верзије: 14001:2004 са важењем до 04.02.2017. године, 22301:2012 са
важењем до 25.03.2017. године, 27001:2013 са важењем до 12.08.2018. године, 28000:2007 са
важењем до 05.11.2017. године?
Одговор:
Наручилац ће прихватити уколико понуђач у понуди достави доказе да има тражене
сертификате у ранијим верзијама, јер сертификат траје до истека рока за који је предузеће
сертификовано и тек након истека тог рока предузеће се поново сертификује.
Питање:
Везано за партију 2. питање се односи на довољни кадровски капацитет:
Молим вас да нас обавестите да ли под обуком из противпожарне заштите сматрате уверење о
положеном стручном испиту издато од стране МУП-а , уверење издато од ватрогасног савеза или
прихватате оба уверења?
Одговор:
Наручилац ће прихватити оба уверења, тј довољно је да понуђач у понуди достави једно од
та два уверења.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку 02-2/2016

