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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН OП бр. 404-135-5/18-IV и 404-135-6/18-IV , а у
складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и
68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-135-2/18-IV доставља:
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ
у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-135/18- IV
Радови на доградњи са реконструкцијом, адаптацијом и санацијом Геронтолошког центра
"Срем"
404-135-7/18-IV
1 Питање:
XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1.Колоне су дуплиране,односно да ли треба два пута да се пише цена без ПДВ-а (јединична и
укупно)
Одговор:
• Одговор на прво питање се налази у изменама и допунама конкурсне документације
број 404-135-8/18- IV
2 Питање:
Да ли је потребан М образац за уговор о делу који се прави за учествовање на тендеру,а
уколико се добије посао онда се прави анекс уговора.
Одговор:
Број извршилаца се доказује доставом траженог ППП-ПД обрасца док је за носиоце лиценци
потребно доставити фотокопије уговора и одговарајуће М обрасце као што је наведено у
конкурсној. За носиоце лиценци који нису запослени код понуђача довољан доказ је
фотокопија уговора о радном ангажовању
3 Питање:
Конкурсна документација- додатни услови,тачка 6) сертификати
Траже се сертификати: ИСО 22301 И ИСО 37001.
Интерсује ме зашто су ови ИСО стандарди важни за ову набавку, и сматрам да је извршена
деградација, јер нисам пронашла фирму која их поседује.
Одговор:
Стандард ИСО 22301 се односи на системи менаџмента континуитетом пословања.
Апстракт захтеваног ИСО стандарда је следећи: Овај стандард за менаџмент континуитета
пословања специфицира захтеве за планирање, успостављање, примену, функционисање,
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праћење, преиспитивање, одржавање и стално побољшавање документованог система
менаџмента ради заштите од инцидената који ремете, смањење вероватноће њиховог
појављивања, припреме и одговора на њих, као и опоравак од њих када се појаве. Захтеви
специфицирани у овом међународном стандарду су генерички и предвиђено је да буду
применљиви на све организације или њихове делове, без обзира на њихов тип, величину, или
природу.Степен примене ових захтева зависи од сложености организације и окружења у којој
она функционише.
Дакле, захтевани ИСО 22301 могу поседовати фирме са разним делатностима и областима
пословања исто као и захтеване ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО 50001 и 37001.
С обзиром на комплексност извођења предметних радова, рок извођења и саму природу посла
сматрамо да је неопходно да понуђач поседује стандард којим доказује континуитет пословања
са обимом сертификације која је у логичкој вези са предметом набавке. Ово је ИСО стандард
чија је примена широко распрострањена у свим областима пословања, па тако и у области која
је предемт ове набавке.
Стандард ИСО 37001 се односи на систем менаџмента против мита. Апстракт захтеваног ИСО
стандарда је следећи: Овим документом се специфицирају захтеви и даје упутство за
успостављање, примењивање, одржавање, преиспитивање и побољшавање система менаџмента
против мита. Систем може да буде самосталан или интегрисан у целокупан систем
менаџмента. Овај документ се бави следећим питањима у вези са активностима организације: –
митом у јавном, приватном и непрофитном сектору; – митом од стране организације; – митом
од стране особља организације које делује у њено име или у њену корист; – митом од стране
пословних сарадника организације који делују у њено име или у њену корист; – митом
организацији; – митом особљу организације у вези са активностима организације; – митом
пословним сарадницима организације у вези са активностима организације; – директним и
индиректним митом (нпр. мито које се нуди или прима од треће стране). Овај документ је
применљив само на мито. Он успоставља захтеве и даје упутство за систем менаџмента
пројектован да помогне организацији да спречава, открива и одговара на мито и усклађује се са
законима против мита и добровољним посвећеностима применљивим на њене активности. Овај
документ се не бави посебно преварама, картелима и другим кривичним делима везаним за
злоупотребу монопола/нарушавање конкуренције, прање новца или друге активности у вези са
коруптивним праксама, мада организација може да изабере да прошири предмет и подручје
примене система менаџмента тако што ће укључити и ове активности. Захтеви овог документа
су генерички и намера је да буду применљиви на све организације (или делове организације),
независно од типа, величине или природе активности, и без обзира на то да ли су у јавном,
приватном или непрофитном сектору.
Код овог ИСО стандарда исто као и код осталих захтеваних потребно је да обим сертификације
буде у логичкој вези са предметом набавке. Овај ИСО стандард, као и остале захтеване у
конкурсној документацији могу поседовати фирме са разним делатностима и областима
пословања. Сматрамо да је битно да понуђач поседује ИСО 37001, посебно узимајући у обзир
вредност пројекта

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР.РЕШЕЊА 404-135-2/18-IV
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