Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-8/19-7
Датум: 11. 02. 2019.
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 06/19 – УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И
РЕГИСТРАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА РЕПУБЛИЧКОГ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА
За јавну набавку мале вредности бр. 06/19 – Услуге техничког прегледа и
регистрације моторних возила Републичког хидрометеоролошког завода,
постављена су следећа питања понуђача:
Питања:
“

U konkursnoj dokumentaciji na strani 6 naveli ste dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke i to:
da ponuđač poseduje važeće sertifikate ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
1. Da li je dovoljno da samo jedan član grupe ponuđača ili jedan podizvođač poseduje ISO sertifikate ili mora
svaki posebno?
2. Da li prihvatate važeći sertifikat OHSAS (ISO) 18001 u zamenu za ISO 45001? Sertifikat OHSAS (ISO) 18001
i sertifikat ISO 45001 odnose se na istu potvrdu „sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu?“
U pitanju su isti standardi stim da je ISO 45001 tek počeo da se implementira.
3. U konkursnoj dokumentaciji na strani 30 prilog 2: lokacije za usluge tehničkog pregleda vozila pod rednim
brojem 9. naveli ste mesto Padina. Mesto Padina na geografskoj karti Republike Srbije nismo uspeli da
pronađemo. Pronašli smo selo Padina nedaleko od mesta Pančeva. Na zvaničnom sajtu Mup
RS www.mup.gov.rs stoji spisak pravnih lica koja obavljaju tehnički pregled na teritoriji RS. U datom selu postoji
samo jedan tehnički pregled.
Da li u prilogu 2. na strani 30 konkursne dokumentacije pod rednim brojem 9. treba da stoji mesto Pančevo
umesto sela Padina? Da li prihvatate tehnički pregled i iz mesta Pančeva ili nekog drugog najbližeg mesta za dati
redni broj 9?

”
Одговори на питања:
1. Довољно је да један члан групе понуђача (заједеничка понуда) поседује тражене
сертификате. Што се тиче понуде са подизвођачем, обавеза понуђача је да испуњава
тражене додатне услове, док подизвођач има обавезу да испуњава само обавезне
услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), који су наведени у Обрасцу бр. 2, на страни 9 конкурсне
документације.
2. Наручилац прихвата наведени важећи сертификат OHSAS (ISO) 18001.
3. Место Падина се налази у непосредној близини радарског центра Самош где
наручилац има одређени број возила.
Наручилац ће прихватити као алтернативу да се технички преглед може извршити и у
Панчеву.
за Комисију за јавну набавку
Братислав Татић, дипл. инж.
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