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Заинтересовано лице је поставило следећа питања у виду додaтних појашњења: 
 
“Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документација - ЈН бр. 
29/19 ЈНМВ – УСЛУГА ПРОЦЕНЕ КАПИТАЛА” 
 
Поштовани Гордане, 
 
Увидом у конкурсну документацију Јавне набавке бр. 29/19 ЈНМВ под Б. Додатних услова и под 
2. Неопходног пословног капацитета уочили смо један од услова под тачком 2.4 на страни 5 
следећи текст: 
 
“Да понуђач поседује сертификовани систем управљања квалитетом по захтевима стандарда 
ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС и ИСО 27001.” 
 
Провером са сертификационим телом за ИСО стандарде, дошли смо до закључка да се 
вероватно ради о грешци, због којих је овај критеријум наведен. Предмет ове набавке је 
процена вредности те друштво које врши процену свакако не може угрожавати животну 
средину, нити проценитељи имају ризике, који би могли да буду отклоњени стандардизованом 
заштитом на раду. 
Из наведеног произилази да се ради о грешци или дискриминаторском критеријуму, који није у 
вези са предметом јавне набавке. 
Дил Инжењеринг Консалтинг је друштво које преко 25 година успешно процењује у Републици 
Србији (најзначајније процене имовине: Аеродром “Никола Тесла”, ЈАТ, РТС, РТВ, Воде 
Војводине, ХИП Петрохемија) и никада ни на једној јавној набавци нису тражене ове 
стандардизације. 
 
У складу са наведеним молимо вас да преиспитате овај критеријум и обавестите нас о вашем 
ставу како би могли донети одлуку о даљем кораку. 

 
Одговор: 
 
1. Уважавамо примедбу у односу на ИСО 140001 и у складу са примедбом Наручилац ће 
изменити конкурсну документацију. 
2. Као друштвено одговорна компанија ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ је посвећена примени 
високих стандарда безбедности и здравља на раду и заштити животне средине у читавом 
ланцу вредности, укључивањем захтева пословања у складу са ОХСАС 18001 и  ИСО 140001, 
додатно, захтев за поседовањем сертификата ИСО 9001 и ИСО 27001, гарантује примену 
глобално препознатих стандарда у области квалитета испоручених услуга и безбедности 
пословних информација. 
На тржишту РС постоји значајан број квалификованих понуђача који самостално и кроз 
формирање заједничке понуде могу испунити све квалификационе услове тражене конкурсном 
документацијом те сматрамо да не постоји разлог за даљу измену конкурсне документације. 
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