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На питање потенцијалног понуђача достављамо одговор
Питање 1. :
Чему служи стандард Друштвена безбедност – Друштвена безбедност континуитетом
пословања
Питање 2:
Интересује ме да ли сте при одабиру реквизита имали у виду да су они сви из нашег
производног програма, наиме оно су моји брат и сестра на сликама, те да ли Вам требају и
технички цртежи?

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама у остављеном законском року
достављамо следећи
Одговор:
По Закону о Јавним набавкама чл.76 и чл.77 наручилац у конкурсној документацији одређује
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке као и како се доказује испуњеност тих
услова.
1.Наведени сертификати су захтевани као гаранција квалитета потенцијалног понуђача
чиме се гарантује способност одржавања пословног континуитета у реалним ипотенцијално
могућим ванредним ситуацијама,осигуран ланац набавке репроматеријала и друге робе
везане за предметну набавку,заштита сопственог угледа и наручиоца као заинтересоване
стране и усаглашеност са правним и уговореним обавезама, а све у циљу смањена ризика од
ометања пословања наше Установе.
Стандард SRPS ISO 22301:2014 (друштвена безбедност - системи менаџмента
континуитетом пословања) смо брисали из конкурсне документације и као доказ за пословни
капацитет остао је наш захтев да понуђач достави и важећи сертификат ISO 9001:2015 којим се
специфицирају захтеви за систем менаџмента квалитетом онда када организација треба да
покаже своју способност, да доследно обезбеђује производ или услугу који испуњавају захтеве
корисника и применљивих закона и осталих прописа и има за циљ да повећа задовољство
корисника ефективном применом система, укључујући процес сталног побољшавања система и
доказивање усаглашености са захтевима корисника и примењивих закона и осталих прописа.
2. У конкурсној документацији постоји технички опис тражених производа на основу
којих треба исте и понудити,док су слике информативног карактера да би потенцијални
понуђачи имали увид у облик,својство,намену тражених артикала,које су насумице изабране
без фаворизовања било ког произвођача.
Имајући у виду сугестију потенцијалног понуђача у овом делу ће доћи до измене
конкурсне документације на странама 4,5 образац II врста,техничке
карактеристике(спецификација),квалитет,количина и опис добара,начин спровођења контроле
и обезбеђења гаранције квалитета,рок извршења,место споруке и сл.
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