ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 5.2-611
Дана: 11.01.2018.
Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем
електронске поште (е-maila) дана 10.01.2018. године за јавну набавку услуга – услуга
сервиса и поправке пнеуматске и хидрауличне грађевинске опреме „Atlas Copco“, број
89/17.
Дана 10.01.2018. године у 11,40 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске
поште питање - везано за јавну набавку услуга – Услуга сервиса и поправке пнеуматске и
хидрауличне грађевинске опреме „Atlas Copco“, број 89/17. Наручилац је дана
10.01.2018. године у 12,08 часова електронским путем потврдио пријем питања.
Питање од 10.01.2018.
Поштована,
У додатним условима тражено је следеће:
2. Да располаже неопходним пословним капацитетом и то:
а) - Да је Понуђач овлашћени представник или партнер произвођача компресора и опреме
„Atlas Copco” или има сагласност истих да може да пружи тражену услугу.
б) Понуђач је обавезан да поседује важеће сертификате стандарда
пословања: ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001.
-

у оквиру свог

Kao доказ испуњености овог услова потребно је доставити

а) – копију овлашћена-потврде издату од стране произвођача или овлашћеног представника
или партнера произвођача компресора и опреме „Atlas Copco” за територију Републике
Србије, којим се понуђач овлашћује да има право нуђења и продаје компресора и опреме
„Atlas Copco” или потврду издату од стране произвођача или овлашћеног представника или
партнера произвођача компресора и опреме „Atlas Copco” за територију Републике Србије,
којим се понуђач овлашћује да може да пружи услугу сервисирања и поправке опреме „Atlas
Copco”.

б) Фотокопију важећих стандарда ISO 9001 , ISO 14001, ISO 18001.
Да ли је обавезно поседовање ISO STANDARDA 9001, 14001 I 18001?
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Одговор:
Као што је Наручилац предвидео у својој конкурсној документацији на страни 18/45, у делу
пословног капацитета, под тачком б) Понуђач је обавезан да поседује важеће сертификате
стандарда у оквиру свог пословања: ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001. Наручилац остаје
при постављеном захтеву из Конкурсне документације да је потребно доставити доказе о
поседовању ISO стандарда.

С поштовањем,
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке
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