Датум: 26.05.2017.
Деловодни број: 491/17

Предмет: Појашњење конкурсне документације
Питања и одговори

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и писаног захтева понуђача
упућеног електронским путем дана 24.05.2017.године, који се односи на поступак јавне
набавке услуга – обезбеђење објеката, за потребе Јавног предузећа „Нуклеарни
објекти Србије“, ОП број 1.2.7/2017, доставља следеће одговоре:

Питање број 1.
На страни 9/43 Конкурсне документације, у делу Додатни услови за учешће у поступку
Јавне набавке из члана 76 Закона, у тачки 5 – Пословни капацитет, тражи се важећи
сертификат о стандарду ОХСАС 18001:2007, као и важећи сертификат о стндарду ИСО
14001:2004, међутим, оба сертификата имају новију верзију истог стандарда
(18001:2008 и 14001:2005), те сматрамо да је неопходно да у захтеву за сваки
сертификат који тражите наведете назив сртификата са назнаком „ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ“.
Појашњење број 1.
На основу Института за стандардизацију Србије (веза са међународним стандардима)
стандард СРПС ОХСАС 18001:2008 идентичан је са ОХСАС 18001:2007, а стандард
СРПС 14001:2005 идентичан је са ЕН ИСО 14001:2004 ЦЕН/СС С26.
Наручилац ће прихватити приликом оцењивања понуда као одговарајуће сертификате
који имају новију верзију истог стандарда (18001:2008 и 14001:2005).

Питање број 2.
На страни 11/43 Конкурсне документације, у делу Додатни услови за учешће у
поступку Јавне набавке из члана 76 Закона, у тачки 8 – Финансијски капацитет, тражи
се да је Понуђач остварио укупан приход по години за период 2013-2015, у вредности
не мањој од 19.000.000,00 РСД без ПДВ-а. Зашто се тражи укупан приход појединачно
по години? Ако је, на пример, фирма понуђача основана у 2014. години, аутоматски
није у равноправном положају са фирмама понуђача који су приход остваривали током
целе године, а можда су у наредним годинама (2015. и 2016.) остваривали већи приход
од других понуђача.

Текући рачуни:
Ерсте Банк: 340-11005655-19; ОТП банка: 325-9500700021712-49; Српска банка: 295-1240714-54

Појашњење број 2.
Наручилац услуге ће прихватити у додатним условима где се тражи финансијски
капацитет да је Понуђач остварио укупан приход по години за период 2013-2015, у
вредности не мањој од 19.000.000,00 РСД без ПДВ-а, понуде свих Понуђача који су
имале датум свог основања после 2013. године равноправно у односу на понуђаче који
су имале датум оснивања пре траженог рока.
Комисија за јавне набавке
Зоран Цинцовић, мастер економиста

