Дел.бр. 3980/6
Датум: 08.01.2016.
Страна 1 од 1
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/15 и 68/15) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – отворени
поступак - добра – куповина опреме за централне кухиње : ,,Весна" у објекту ,,Весна" и
,,Лане" у објекту ,,Срна" и куповина машина за прање посуђа обликовану у три партије
Д 15-32
Дана 04.01.2015. године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр.Д 15-32 :
У вези Вашег позива за достављање понуда и конкурсном документацијом за ЈН бр.Д 15 -32
желели би да Вам поставимо следећа питања:
1.У делу конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ из чл.76 ЗЈН под редним бројем
6.КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ тражите да понуђачима минимум 10 радно ангажованих лица, у
моменту подношења понуде, од чега минимум 2 возача, минимум 1 кв радник занимања
механичар грејне и расхладне технике, минимум 1 кв радник занимање електротехничар или
електро струке, минимум 6 кв/вкв радника
Наше питање гласи:
*Да ли је прихватљиво да код захтева мин.2 возача у Уговору о раду стоји Сервисер-возач?
*Да ли је прихватљиво да код захтева минимум 1 кв радник занимања механичар грејне и
расхладне технике, у Уговору о раду стоји електромеханичар за расхладне и теремичке уређаје?
2.У делу конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ из чл.76 ЗЈН под редним бројем
7.ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ тражите да понуђач има успостављен
систем менаџмента
квалитетом према захтевима стандарда ИСО 9001:2008 или СРПС 9001:2008, успостављен систем
менаџмента заштитом животне средине према захтевима стандарда ИСО 14001:2004 или СРПС
ИСО 14001:2005, успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према
захтевима стандарда
ОХСАС 180001:2007 или СРПС ОХСАС 18001:2008, за област
сертификације производња или продаја професионалне опреме за угоститељство
*Наше питање гласи: Да ли је прихватљив успостављен систем управљања заштитом здравља и
безбедношћу на раду према захтевима стандарда ОХСАС 180001:2007, у коме децидно није
наведена област сертификације производња или продаја професионалне опреме за угоститељство,
али исти има код који обухвата продају?
ОДГОВОР:
1.Потребно је да у уговору о раду стоји да је радник ангажован на пословима возача а
прихватљиво је и радно место сервисер-возач или слично.
Прихватљива је и квалификација електромеханичар за расхладне и термичке уређаје.
У вези изнетог наручилац ће извршити допуну.
2. У Члану 76. Закона о јавним набавкама је дефинисано да Наручилац одређује услове за учешће
у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом
јавне набавке. Како је предмет јавне набавке куповина опреме за централне кухиње: ,,Весна" у
објекту ,,Весна" и ,,Лане" у објекту ,,Срна" и куповина машина за прање посуђа обликовану у три
партије, у делу Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни, под тачком 7.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, захтев наручиоца је да понуђач има успостављен и систем
управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према захтевима стандарда ОХСАС 18001:
2007 или СРПС ОХСАС 18001: 2008 , за област сертификације производња или продаја
професионалне опреме за угоститељство.
Како је захтевана област сертификације у логичкој вези са предметом јавне набавке, не
дискриминише понуђаче јер је овако постављеним условом омогућено учешће и понуђачима који
су произвођачи и понуђачима који се баве продајом професионалне угоститељске опреме,
наручилац остаје при постављеном захтеву .

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

