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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1
конкурсне документације за јавну набавку услуга – израда планова
превенције и стручни пројектантски надзор, обликоване по партијама од
1 до 3, и то за:
ПАРТИЈУ 2 - стручни и пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом
тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и
израдом нове инсталације за централну топлу воду
ЈНОП 23/2014

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe услуга – израда планова
превенције и стручни пројектантски надзор, обликовану у више посебних
истоврсних целина (партија) од 1 до 3 (Редни број ЈН ОП 23/ 2014) и то:
Партија 2 – стручни и пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом
тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове
инсталације за централну топлу воду
Путем е - maila 11.08.2014. године примили смо ваш допис, којим тражите
појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – израда
планова превенције и стручни пројектантски надзор, обликовану у више посебних
истоврсних целина (партија) од 1 до 3 (Редни број ЈН ОП 23/ 2014) и то:
Партија 2 – стручни и пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом
тоалета са заменом ВИК-а и одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове
инсталације за централну топлу воду, у оквиру којег сте поставили следеће
питање:
Питање:
„На страни 9/62 конкурсне документације 5.1.2.Додатни услови за учешће
у поступку јавне набавке из чл.76 ЗЈН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ,навели сте
под тачком 2) Да Понуђач има успостављен и применљив:
-систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ИСО 9001
-систем заштите животне средине и превенције заштите у складу са
захтевима стандарда ИСО14001
-систем заштите здравља и безбедности на раду у складу за захтевима
стандардаОХСАС18001 или „одговарајући“
Питање гласи:
Да ли ова три стандарда представљају објективну потребу наручиоца за
вршење стручног надзора и да ли доказивање кроз кадровски ,финансијски
и пословни капацитет понуђач не доказује да је способан да реализује
уговор?

Захтев за поседовање горе наведених стандарда врши се дискриминација
понуђача,јер тако постављене услове не може да испуни сваки понуђач
који се бави предметном јавном набавком а тиме је и врло сужен број
понуђача
који
може
учествовати
у
овој
јавној
набавци
Горе наведене стандарде углавном имају фирме које се баве извођењем
грађевинских
радова,
производњом,
опремањем
пословних
објеката.......итд..“
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012) достављамо појашњење, на постављенa питањa:
Одговор:
Конкурсном документацијом број 404-179/2014-П2 за јавну набавку услугаизрада планова превенције и стручни пројектантски надзор, обликовану у више
посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 3, Партија 2 – стручни и
пројектантски надзор над санацијом и адаптацијом тоалета са заменом ВИК-а и
одвајањем атмосферских вертикала и израдом нове инсталације за централну
топлу воду, Наручилац је за додатне услове за учешће у поступку јавне набавке
из члана 76., за ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ захтавао поред тога да понуђач поседује
референце о квалитетно извршеним услугама на стручном и/или пројектантском
надзору на санацији и адаптацији или/и реконструкцији или/и изградњи објеката
високоградње у минималној вредности од 2.000.000,00 динара без пдв-а и да има
успостављен и применљив:
- систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001,
- систем заштите животне средине и превенције заштите у складу са захтевима
стандарда ISO 14001, и
-систем заштите здравља и безбедности на раду у складу са захтевима
стандарда OHSAS 18001 или „одговарајући“
Имајући у виду да је зграда Скупштине Аутономне Покрајине Војводине
Споменик културе и чињеницу да је неопходно ангажовати извршиоца услуга за
предметну јавну набавку у току самог извођења радова (од увођења у посао до
завршетка радова), НА ОСНОВУ ПРЕТХОДНО ДЕФИНИСАНОГ ПЛАНА КВАЛИТЕТА И
ЈАСНИХ И УСАГЛАШЕНИХ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ, а то
управо гарантују тражени ИСО стандарди, Наручилац се определио за овај услов.
Серификати ИСО стандарда, који се траже у предметној јавној набавци односе се
на ИСО стандарде у области пројектовања и других инжењерских услуга, а не
ИСО стандарде који се односе за « извођење грађевинских радова, за
производњу, за опремање пословних објеката.......итд.“
Наручилац дефинише у свакој конкретној јавној набавци додатне услове
које сматра да су неопходни да би понуђач коме буде додељен уговор квалитетно
извршио уговорене обавезе, а потенцијални понуђачи се опредељују да ли ће
поднети понуду под тим условима или не. Напомињемо и то да је законодавац
управо због тога у Закону о јавним набавкама предвидео могућност заједничке
понуде (група понуђача) да уколико понуђач није у могућности да испуни
самостално додатне услове може да поднесе заједничку понуду и у том случају
додатне услове испуњавају заједно .
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама,
објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
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