Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија
Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395
E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs
Интернет : www.bolnica015.org.rs

Шабац, 26.01.2017.год.
Предмет: Појашњење конкурсне документације

Потенцијални понуђач односно заинтересовано лице обратио се наручиоцу са
следећим питањима у вези јавне набавке мале вредности бр. 06/17:

1.’’У делу конкурсне документације јнмв 06/17 који се односи на додатне услове
навели сте као услов ИСО стандард 14001 и ИСО стандард 27001, наше питање је
следеће: Зашто је за партије патоанатомски отпад, леков, фотографски отпад,
отпадна пластична амбалажа, расходоване ртг цеви, потребно испунити услов
поседовање ИСО стандарда 27001 који се односи на Систем менаџмента безбедношћу
информација када за наведене партије није предвиђена оваква врста сертификације,
јер оне подлежу стандардима из области ИМС-а и ОМС-а а односе се на збрињавања
опасног отпада, рециклаже индустријског отпада, консалтинга и инжењеринга у
области заштите животне средине (ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001). Осим тога
овај стандард се не може искористити јер су информације о количинама отпада јавне
и доступне на упит Агенцији за заштиту животне средине, а самим тим су јавно
доступни преко сајта Агенције.
Одговор наручиоца: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и
брише из услова тражени стандард ИСО 27001 за све партије.

2. ''Приликом закључивања уговора између наручиоца и пружаоца услуге увек мора
да постоји члан уговора који се односи на обавезу обе стране да ће све податке за
пословање које ће бити обострано доступне приликом сарадње, као и услове
пословања чувати као пословну тајну, како за време трајања уговора тако и по
његовом престанку, те самим тим их неће користити за стицање сопствене користи,
нити неовлашћено откривати трећим лицима, обзиром да је то противно интересима,
пословању и пословног угледу обе стране.
Одговор наручиоца: Наручилац остаје при форми уговора који стоји у конкурсној
документацији а који је стандардна форма уговора који садржи све релевантно за
предмет набавке. Обзиром на природу пословања наручиоца (медицински
непрофитабилни сектор), као и сталне извештаје који се достављају Министарству
здравља и другим надлежним институцијама не може се говорити о стицању
сопствене користи у било ком смислу док се остало покрива свакако Законима из
надлежних области.
Саставни део овог појашњења је и измењена конкурсна документација.
Комисија за јавне набавке
Ристић Сандра, шеф одсека за јн
члан Комисије,ср

