ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД
Калемегдан, Горњи град 14
Београд

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1
у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге чишћења пословног простора у
Заводу за заштиту споменика културе града Београда
ЈН 01/2018
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке се обратило
Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са припремањем
понуде.
Питање бр.1:
Наручилац наводи рок плаћања од 45 дана, односно плаћање по добијању средстава од
Градског секретаријата за културу, да ли то значи да се Наручилац строго држи тог рока
плаћања, или се плаћање одвија сукцесно месец за месец ангажовања понуђача,односно у
конкретном случају да ли то значи да када Понуђач достави рачун нпр. за месец март тај
рачун бива плаћен 15 маја ?
Одговор бр. 1:
Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема исправне месечне фактуре, у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Секретаријат за културу одобрава средства Заводу за заштиту споменика културе града
Београда – свом индиректном кориснику у року од 45 дана.
Питање бр. 2:
Обзиром да стандард 27001 није у логичкој вези са предметом јавне набавке,о чему се више
пута изјашњавала и Републичка комисија у различитим поступцима јавних набавки које су за
предмет имале истоврсне услуге, те да наведени стандард за истоврсне услуге предметне
јавне набавке не захтевају Министарвство одбране, Министарство унутрашњих послова, а
уважавајући Вас као Наручиоца, указујемо Вам на поштовање члана 10. и члана 12 ЗЈН, те
захтевамо брисање наведеног услова као таквог ?
Одговор бр. 2:
Конкурсна документација је измењена у делу додатни услови – стандарди
Питање бр. 3: Такође поштујући Вас као Наручиоца у добијању што квалитетније понуде, да
ли наведени стандарди требају бити акредитовани од стране међунарних акредационих тела
или не ? Питање постављамо из разлога што је у бранши издавања ИСО стандарда послују
компаније код којих за неколико сати се може добити наведени стандард.
Одговор бр. 3:
Наведени стандарди требају бити акредитовани од стране међунарних акредационих тела
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

