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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број:22/2018- 1889
Датум: 13.06.2018
PREDMET : Питања и одговори бр.1 за јавну набавку добара ЈНОП/36

Један од потенцијалних понуђача поставио је питања:
У поглављу II ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ. став Технички услови набавке добара захтева се, поред осталих услова
и следеће:
- Понуђач мора доставити доказ о испоруци предметних добара железничким
управама чланицама Међународне уније железница – UIC
Питање број 1:
Да ли је за испуњеност овог услова довољно доставити Потврду о референтним
испорукама предметних добара некој од железничких управа која је чланица
Међународне уније железница – UIC, у слободној форми, у периоду пре објаве позива
за набавку објављене на порталу JN?
Одговор број 1:
Довољно је доставити потврду о референтним испорукама.
У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА , страна 6
конкурсне документације, став 4. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито
наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) и
Да располаже неопходним пословним капацитетом
- Понуђач, ако није произвођач тражених добара, мора доставити овлашћење од
произвођача добара
- Серификат система менаџмента квалитета 9001,
- Сертификат система менаџмента животне средине 14001,
- Сертификат система управљања заштитом здравља и безбедности на раду 18001.
Питање број 2:
Да ли су за испуњеност овог услова довољни ISO сертифиакати 9001, 14001 и 18001
за произвођача (који нам је дао Овлашћење) или га је потребно доставити за
понуђача?
Одговор број 1:
Довољно је и неопходно доставити сертификате произвођача.

