ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број:5.2.-34257
Дана: 08.11.2018.
Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућен путем
електронске поште (maila) дана 07.11.2018. године за јавну набавку велике вредности
добара у отвореном поступку – Набавка рачунарске опреме, број 42/18-С.
Дана 07.11.2018. године у 10,25 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске
поште питање - везано за јавну набавку велике вредности добара у отвореном поступку –
Набавка рачунарске опреме, број 42/18-С. Наручилац је дана 07.11.2018. године у 11,36
часова електронским путем потврдио пријем питања.
Питање у 10,25 часова:
„Поштовани,
Као заинтересовано лице у поступку јавне набавке ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 42/18-С –
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, - молимо вас за додатно појашњење у вези са
захтеваним додатним условима за пословни капацитет.
У додатним условима сте за додатни капацитет тражили ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС
18001, ИСО 20000-1, ИСО 22301 и ИСО 27001 из области продаје рачунара.
Како ОХСАС 18001 – безбедност на раду, ИСО 20000-1 – услуге сервиса ИТ опреме и ИСО
223001 – континуитет у пословању нису директно везани за продају рачунарске опреме,
молимо Вас да измените конкурсну документацију и искључите ове стандарде из додатних
услова за пословни капацитет“
Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговор на постављено
питање.
Одговор на питање:
1. Наручилац прихвата приговор потенцијалног понуђача и у складу са истим,
измениће конкурсну документацију у делу Услови за учешће из члана 75. и 76. ЗЈН-а
и упутство како се доказује испуњеност тих услова и продужити рок за достављање
понуда. Обавештење о измени и допуни конкурсне документације са измењеном
конкурсном документацијом и измeњеним позивом биће доступно сваком
заинтересованом лицу на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
С поштовањем,
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке
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