Дел.бр. 7226/3-4
Датум: 30.04.2019.
Страна 1 од 2
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– јавне набавке у отвореном
поступку услуге – текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/2015 и
68/2015)достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне у отвореном
поступку-услуге –текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност , редни број У 18-11

Измена конкурсне документације се односи на:
Страна 9 у делу Додатни услови из члана 76. Закона о јавним набавкама
Тачка 2. Пословни капацитет стоји:

- понуђач треба да поседује сертификате о усаглашеном систему пословања са захтевима
следећих стандарда: ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301,
ISO/IEC 27001, ISO 37001 и ISO 50001
-понуђач треба да је извршио акредитацију или да је поднео пријаву за следећу акредитацију:
a. Инсталација хидрантске мреже за гашење пожара
b. Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском
c. Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара
d. Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова
Инсталације за одвођење дима и топлоте
Доказ:
- Фотокопијe важећих сертификата ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 200001, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO 37001 и ISO 50001
- Решење или Потврда издата од АТС-а
 ови докази могу се доставити у виду неоверене копије
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране
овлашћеног преводиоца.

Треба да стоји:
-понуђач треба да поседује сертификате о усаглашеном систему пословања са захтевима
следећих стандарда: ISO 9001, ISO 14001
-понуђач треба да је извршио акредитацију или да је поднео пријаву за следећу акредитацију:
a. Инсталација хидрантске мреже за гашење пожара
b. Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском
c. Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара
d. Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова
Инсталације за одвођење дима и топлоте
Доказ:
- Фотокопијe важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001
- Решење или Потврда издата од АТС-а
 ови докази могу се доставити у виду неоверене копије
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране
овлашћеног преводиоца.
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