
   1 од 1  
  

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ БРОЈ: Ц01.01-2625/8 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 72/19 (1.1.88) ДАТУМ:11.06.2019. године  ЛАЗАРЕВАЦ       ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ)  БРОЈ 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  72/19 (1.1.88)   Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку  добара  -   куповина   електро  опреме  и резервних делова за опремање бунара Б2; Б9 и Б12  на изворишту Пештан ЈН 72/19 (1.1.88).      Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 31.05.2019. године захтев за додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 72/19 (1.1.88) односно  следеће питање:  ПИТАЊА  И ОДГОВОРИ:  ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):    „У вези јавне набавке број 72/19  партија  2 Телеметријска опрема, уградња у постојеће ормане, прикључивање и пуштање у рад  молимо комисију да   размотри  овајтендерски услов: Општи услови (за све партије): Испоручилац мора да има имплементиран систем менаџмента квалитетом према захтевима из стандарда ISO 9001:2015 за област  која је у директној или индиректној вези са предметом јавне набавке. Сматрамо да непоседовање овог стандарда не утиче на квалитет изведених радова. На нашем тржишту постоји доста реномираних фирми које не поседују овај стандард а  које квалитетно могу да понуде овај систем. Зато молимо да нам одговорите да ли је учешће на ЈН72/19 за партију 2  могуће без поседовања овог стандарда.    ОДГОВОР:   Учешће на ЈН72/19 за партију 2 могуће је и за фирме, које не поседују имплементиран стандард ISO 9001:2015, уколико могу да докажу да су најмање једном урадили квалитетно радове, који су у директној или индиректној вези са предметом ове јавне набавке. Као доказ потребно је приложити најмање једну потврду да су радови изведени квалитетно, а коју је потписао овлашћено лице фирме за коју су извођени радови. Наручилац ће истовремено са  објављивањем овог одговора на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију. 


