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Одговори на питања понуђача везана за јавну набавку бр. 14/14
Дана 01.10.2014. године, примљен је захтев од потенцијалног понуђача за додатним
објашњењем у вези припремања Понуде у поступку јавне набавке мале вредности бр. 14/14, и то
са следећим питањима:

1. Питање: „Како понуђач чије је предузеће основано у периоду мањем од три године
(2011., 2012., 2013. год.) доказује да поседује одређени финансијски капацитет,
односно да ли је Наручиоцу прихватљиво да понуђач достави као доказ финансијског
капацитета биланс стања и биланс успеха за период у коме је предузеће пословало?“
Одговор: Они понуђачи који су основани у периоду краћем од три године, такође
испуњавају услов који се тиче финансијског капацитета понуђача, тако да је довољно да исти
доставе биланс стања и биланс успеха за онај период у коме су пословали.

2. Питање: „Да ли је Наручиоцу прихватљиво да се сертификат ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 и OHSAS 18001:2009 односи на продају и производњу комуналне опреме?“
Одговор: За Наручиоца је прихватљиво да се тражени сертификати односе на продају и
производњу комуналне опреме.

3. Питање: „Обзиром да се стандард EN 21898 не односи на вреће за комунални отпад
већ се односи на JUMBO Tm вреће, које се користе за складиштење и пренос расутог и
неопасног материјала (комунални отпад има другачију специфичну тежину, структуру
и хемијски састав – по природи је кисео), да ли је Наручиоцу прихватљиво да се
уместо траженог достави еквивалентан стандард односно, стандард који би показао
тражене параметре по другој методологији?“
Одговор: Понуђачи могу уместо стандарда EN 21898 доставити и еквивалентан стандард.

Комисија за јавну набавку ЈНМВ бр. 14/14:
Председник комисије, Драгиша Четник
Члан комисије, Богдан Миљевић
Члан комисије, Катица Ковачевић
Члан комисије, Синиша Илић
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