ПРЕДМЕТ: Одговор на питањa у вези са ЈНОП за услуге чишћења стамбених зграда које су на
одржавању код Јавног предузећа Инфраструктура Шабац

1. Додатни услови-финансијски капацитет-Да ли се за три претходне обрачунске
године сматра 2015-2017.година?
Одговор: Један од додатних услова за учествовање у предметном поступку јавне
набавке је да понуђач располаже захтеваним финансијским капацитетом и то остварени
пословни приходи најмање 28.000.000,оо динара (Позиција I Биланса успеха) збирно у
претходне 3 (три) обрачунске године и то 2015., 2016 и 2017. година. Начин доказивања
овог услова је дефинисан конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.
2. Додатни услови–обим капацитета.референце-Да ли се подразумева да су
прихватљиве референце одржавања хигијене на било којим објектима(приземне
зграде, терени, радне и подне површине било ког типа, канцеларије, пословне
просторије, пијачне просторије и сл.) код било ког клијента(приватне или државне
компаније)?
Одговор: Смисао референци је да понуђач докаже да има релевантно искуство у
пружању истоврсне услуге која је предмет јавне набавке на квалитетан и уговорен начин и
то да је понуђач у периоду од две године пре дана објављивања позива за предметну јавну
набавку одржавао хигијену у објектима који су предмет ове јавне набавке – чишћење
стамбених зграда укупне површине минимум 45.000,оо м2. У питању су дакле стамбене
зграде како је и наведено у Одељку III – Врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета,
рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.
3. Додатни услов-технички капацитет-сертификати:
-Да ли достављени сертификати морају бити издати од акредитованих установа?
Надлежни орган за издавање наведених сертификата је компетентно тело за
оцењивање усаглашености са одговарајућим стандардом, а које је акредитовано од стране
надлежног акредитационог тела (за Републику Србију је то Акредитационо тело Србије).
-Да ли те акредитоване установе морају имати КОД(овлашћење) за сертификацију области
која се сертификује:
9001-систем менаџмента квалитета
14001-систем управљања заштитом животне средине
18001-систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду?
Одговор: Као што је већ наведено у претходном одговору компетентно тело за
оцењивање усаглашености са одговарајућим стандардом које издаје сертификат мора
бити акредитовано за издавање истог од стране надлежног акредитационог тела (за
Републику Србију је то Акредитационо тело Србије).
-Да ли ти сертификати морају дефинисати област сертификације: одржавање хигијене?
Одговор: Подручје сертификације свих сертификата који се захтевају од понуђача
у оквиру неопходног пословног капацитета мора бити пружање услуга одржавања
хигијене и чишћења.

