Дел.бр. 1943/5
Датум: 10.10.2016.
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. 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА - јавна набавка
мале вредности - услуге – одржавање енергетских ефикасних објеката за потребе ПУ
,,11 април'', редни број ЈН: У-16-06
Дана 07.10.2016. године Наручилац је примио питања од заинтересованог
понуђача за јавну набавку бр. У-16-06 у коме се наводи следеће:
ПИТАЊА:
1. U konkursnoj dokumentaciji u delu koji se tice kadrovskog kapacitepta trazili ste da ponudjac
ima angazovano lice sa strucnim zvanjem tehnicar termotehnike.
S obzirom da Zakon o javnim nabavkama propisuje da Narucilac mora da obezbedi postovanje
nacela konkurentnosti, da li cete prihvatiti i druge ekvivalentne diplome IV stepena strucne
spreme tehnickog usmerenja poput mehanicara termoenergetskih postrojenja ili slicno?
2. U konkursnoj dokumentaciji trazili ste da ponudjac poseduje sertifikate ISO 9001, 14001 i
OHAS 18001 koji obuhvataju oblast izvodjenja masinskih radova. Pomenuti sertifikati su opsteg
karaktera i svaka firma u slobodnoj formi daje opis sertifikata. Time sto trazite da sadrzaj
sertifikata bude takav narusavate nacelo konkurentnosti. Napominjemo jos jednom da se
sertifikati odnose na sposobnost firme da dokumentuje svoje procese a ne da obavlja svoju
delatnost. Da li cete prihvatiti i druge formulacije u opisu sertifikata?
Наручилац даје следеће одговоре:
ОДГОВОРИ:
бр.1:
У оквиру захтеваног кадровског капацитета који се односи на једно лице са стручним
звањем техничар термотехникe биће прихваћено и достављање доказа за механичара
термоенергетских постројења.
бр.2:
Поседовање сертификата ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 се не односи само
способност организације да документује своје процесе, већ и на способност организације
да послује у складу са захтевима наведених стандарда. У складу са наведеним биће
прихваћени само сертификати који се односе на област извођења/инжењеринга
машинских/термотехничких радова и инсталација.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

