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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 15/2017

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације
I - Дана 15.06.2017. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским
путем, од стране једног понуђача, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку
мале вредности број 15/2017: набавка услуге чишћења зграде Градске општине Звездара, следеће
садржине:
1. Питање:
„Извештај о бонитету БОН ЈН за 2015 и 2016:
У АПР-у за 2016. годину не може да се извади Бонитет за ЈН јер још нису обрадили све
податке за 2016. годину. Да ли ће бити прихваћени Биланси стања и Биланси успеха, као доказ?“

Одговор:
Наручилац прихвата Биланс стања и Биланс успеха за 2016. годину.
Наручилац је по овом питању контактирао Агенцију за привредне регистре и добио
одговор да они већ издају Извештаје о бонитету за 20126. годину али да је могуће да нису обрађени
сви подаци, поготову код већих привредних система и привредних друштава која чекају ревизију.
Из овог разлога, Наручилац прихвата Биланс стања и Биланс успеха за 2016. годину као доказ
испуњености услова финансијског капацитета, како не би неоправдано умањио конкурентност у
овом поступку јавне набавке и неке понуђаче довео у неравноправан положај.
2. Питање:
„Сертификат ISO 9001:2015:
Сертификат ISO 9001:2008 је важећи и не постоји обавеза да се пређе на нови Сертификат
до одређеног датума (2018. године). Молимо да се прихвати достављање важећег сертификата ISO
9001:2008 или одговарајућег.“

Одговор:
Стандард ISO 9001:2008 - систем управљања квалитетом, замењен је дана 30.10.2015
стандардом ISO 9001:2015. Како издати сертификати за стандард ISO 9001:2008 могу бити још
увек важећи, Наручилац као доказ испуњености услова пословног капацитета прихвата све важеће
сертификате, за ISO или SRPS ISO 9001 и 14001, односно OHSAS, или SRPS OHSAS 18001 и друге
идентичне стандарде, под условом да су сертификати важећи и одговарајући за тражене стандарде.
3. Питање:
„Оверен CROSO извештај на дан објаве за сва лица наведена у изјави о кадровском
капацитету:
CROSO извештај је у excelu и није оверен. Постоји пратећи папир који је оверен и који има
само број извршилаца. Молимо Наручиоца да потврди да је мислио на ову потврду.“
Одговор:
Централни регистар обавезног социјалног осигурања доставља оверено уверење о броју
запослених на одређени дан и списак запослених (у форми excel табеле).
Тражени доказ испуњености услова пословног капацитета – оверени CROSO извештај
подразумева форму у којој овај извештај даје Централни регистар, дакле уверење које је оверено и
пратећи списак запослених у excel табели.
Наручилац у складу са Законом врши измену Конкурсне документације.
С обзиром да је наручилац изменио конкурсну документацију 24 дана пре истека рока за
подношење понуда, рок за подношење понуда остаје непромењен, односно до 10.07.2017. године у
10:00 часова.
Конкурсна документација са назнаком „Измењена и допуњена верзија – 16.06.2017“
објављује се у складу са Законом. Понуђачи су дужни да припреме понуду у складу са овом
верзијом. Уколико не припреме понуду у складу са овом верзијом, њихова понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
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