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Pitanja ponuđača od 11.01.2018. god.:
У делу тендерске документације која се односи на додатне услове, навели сте да се тражи сертификат
Систем еколошког менаџмента – ISO 14001: 2015.
Имајући у виду став Интернациоиналног акредитационог форума ( најважније међународне
институције за оцену валидности ове врсте сертификата ) морамо Вас обавестити о следећем:
У прилогу овог мејла налази се међународни документ, издат од стране Интернационалног
акредитационог тела, који даје препоруку националним акредитационим телима за прелазак са једне
верзије ( ИСО 14001:2004 ) на другу верзију ( ИСО 14001:2015 ) стандарда.
У поглављу 2 се наводи да је прелазни период 3 године од дана објављивања нове верзије стандарда
ИСО 14001:2015.
Обзиром да је он међународно објављен 15.09.2015. то значи да је крајњи рок за прелазак на нову
верзију стандарда 14.09.2018.
на стр.5 пише да издавање нове верзије 14001:2015 почиње септембра 2015.год
на стр.7 пише да је Интернационални акредитациони форум одредио 3 године за период транзиције са
старе на нову верзију, почев од тренутка издавања нове верзије.
Значи – транзициони период траје до септембра 2018. те је стандарда ИСО 14001:2004 валидан до
септембра 2018. године.
Сходно свему наведеном, молимо Вас да у тендерској документацији, у делу додатних услова ( стр.10
) назначите да је прихватљив и стандард Систем еколошког менаџмента – ISO 14001: 2004.
Оgdovor naručioca:
1.Наручилац је у тендерској документацији навео стандард Систем еколошког менаџмента-ISO
14001:2015 из разлога што ће Сертификат ISO 14001: 2004 важити до септембра 2018.године а уговор
који ће бити закључен у предметној набавци ће важити до 01.02.2019.године.
-Наручилац ће управо из разлога прелазног периода са Сертификата ISO 14001: 2004 на Сертификат
ISO 14001:2015 прихватити било који од ова два сертификата који понуђач буде доставио.
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