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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке бр.ЈН 1.2.9/2020 – Израда пројектно
техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља
Нови Кнежевац објављује
Одговор на захтев заинтересованог лица
за додатним информацијама или појашњењима
Дана 27.1.2020. године, у 14:08 часова, Општинска управа општине Нови Кнежевац као
наручилац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.9/2020 – Израда пројектно
техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља
Нови Кнежевац (који је код наручиоца заведен под бројем IV-404-3-6/2020 дана 27.1.2020.
године), који гласи:
Питање:
1. Да ли наручиоц јавне набавке бр. ЈН 1.2.9/2020 поседује стандарде наведене у
конкурсној документацији ISO 5001, • ISO 27001.
Одговор:
1. Чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама дефинисано је да заинтересовано лице
може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуде. На страни 19-20/40 конкурсне документације, у
оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, такчка 14 –
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, детаљно је
појашњен начин комуникације у поступку предметне јавне набавке.
Како Ваш захтев за додатним инфомацијама или појашњењима није упућен у законом
предвиђеном року Комисија за јавну набавку није у обавези да одговори на исти.
Међутим, у циљу отклањања свих недоумица Комисија настоји да, увек када је то
могуће, пружи појашњења везана за припрему понуде.
На страни 11/40 конкурсне документације, у оквиру поглавља IV – Услови за учешће
у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испињеност тих услова, под додатним условима, тачка 2 – неопходан пословни
капацитет, између осталог је дефинисано да је понуђач у обавези да поседује важеће
сертификате из области која је предмет јавне набавке, и то: ISO 5001 и ISO 27001, што
се доказује достављањем копије важећих сертификата.
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