ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 5
набавка број ОП/Р/01/15
објављено 22.02.2016. године
Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр.
ОП/Р/01/15 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу
групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3,
достављамо вам следећe одговорe:
1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
На страни 52/78 се налази образац са прегледом особља понуђача.
Да ли је могуће уколико понуђач учествује на сва 4 лота да на листи наведе потребан
број запослених (свих 260 тражених запослених) или за сваки лот посебно по 65
запослених?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Понуђач подноси понуду за сваку партију посебно. Свака партија ће формирати
посебни уговор. С обзиром да је ОБРАЗАЦ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 3.5.4 Б саставни део
уговора, потребно је да понуђач достави Образац 3.5.4 Б Преглед особља понуђача за
сваку партију (лот) посебно.
2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли ћете као опште податке о искуству прихватити и пословни приход за 2015
обзиром да је обрачунска година завршена и да су свим извођачима тражени подаци
доступни из евиденције?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Одговор је потврдан.
3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Да ли потврду о ликвидности мора да достави сваки понуђач или само водећи члан
конзорцијума?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Потврду о ликвидности достављају сви понуђачи у оквиру конзорцијума.
4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:
Молимо да извршите измену тендерске документације на следећи начин:
Део I , Одељак 2, 2.3 Подаци за квалификацију, Додатни захтеви, Тачка 4 захтева се да
Понуђач мора да поседује следеће сертификате, у области грађевинских радова ИСО
9001, ИСО 14001, ИСО 50001 и ОХСАС 18001.
Молимо да извршите измену текста тако да гласи:
"Понуђач потврђује да послује у складу са ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 50001 и
ОХСАС 18001 доствљањем сертификата или путем изјаве о само евалуацији (selfevaluation)“
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Компаније потврђују пословање у складу са сисстемом управљања квалитетом,
управљања животном средином, управљања заштитом здравља и безбедности и
управљања енергијом не само добијањем сертификата који је издат од стране екстерне
организације, већ и на друге начине пре свега само евалуацијом (self-evaluation) што
може може да се потврди достављањем само декларације (self-declaration). У пракси и
једна и друга предузећа изводе радове на задовољство инвеститора. Поред наше земље,
у већини европских земаља поседовања наведених сертификата није обавезно у
поступцима набавки, стога очекујемо измену овог захтева како је горе наведено.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Понуђач може доставити копију сертификата као и само декларацију (self-declaration)
под условом да је само евалуација потврђена од стране сертификационог тела.
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