ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
11000 Београд
Риге од Фере бр. 4
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Предмет: питање понуђача и одговор на питање у вези ЈНМВ бр. 01-2016, достављено
електронском поштом 01. јула у 00:02 часова
ПИТАЊЕ:
Traženi sertifikati NISU u logici sa predmetom javne nabavke.
a) SRPS ISO 14001:2005 Систем управљања заштитом животне средине
б) SRPS ISO 18001:2008 Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на
раду
Potvrdite prijem mejla
Jugotehnika doo nis
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ:
Поштовани,
Овим путем Вас обавештавамо да смо примили Ваше питање у вези ЈНМВ број 01-2016 које
нам је постављено е-mailom 01. јула у 00:02h.
Са тим у вези обавештавамо Вас следеће:
1. У конкурсној документацији за ЈНМВ бр. 01-2016, која је објављена на Порталу УЈН
као и на интернет страници Завода, у делу УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, јасно стоји следеће:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail
danijela@zaprokul.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде, искључиво радним даном у времену од 8 -16 часова, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Сматрамо, да Ваше питање није постављено у складу са наведеним условима из КД,
односно, нити је стигло у тражено радно време нити у року од најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуда.
У редовној ситуацији, да је Ваше питање постављено благовремено, упутили бисмо Вас
на могућност да га поновите у наведено радно време. Обзиром да је рок за ту могућност
свакако истекао још 30. јуна у 10h, сматрамо ово беспредметним.

2. Са жељом да Вам ипак изађемо у сусрет и својим одговором омогућимо јасније
разумевање нашег захтева из КД, па самим тим, надамо се и Ваше учествовање у ЈНМВ
бр. 01-2016, упућујемо Вас на Портал УЈН и нашу интернет страницу, где је 29.06.2016.
објављено готово идентично питање другог понуђача као и наш одговор у вези са истим.
Видети на:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=1153756&idp=
1149874
Надамо се да ћемо Вам тиме увелико помоћи.
Срдачан поздрав,
Комисија ЈНМВ број 01-2016
01.07.2016. у 12:53 часова

