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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ 12/2016
Питање бр.1:
Као потенцијaлни понуђач за горе наведену набавку, сматрамо да је потребно да измените
конкурсну документацију у складу са Законом у делу Додатних услова, а везано за Пословни
капацитет, где захтевате следеће:
-

ISO 22301:2012 (Систем менаџмента континуитета пословања) и ISO 27001:2013
(Систем менаџмента безбедношћу информацијама)

Сматрамо да тражећи да потенцијални понуђач, као услов за учешће у поступку јавне
набавке мора да поседује наведене сертификате, нисте у потпуности испоштовали Закон о
јавним набавкама и то:
- Члан 10. ЗЈН, јер се коришћењем дискриминаторских услова ограничава конкуренцију,
- Члан 76. Став 6 ЗЈН, јер су одређени додатни услови који нису у логичкој вези са
јавном набавком и као такви дискриминишу понуђаче
- Члан 61. Став 1 ЗЈН, јер нисте припремили конкурсну документацију тако да
понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.
Како бисте омогућили што већу конкуренцију потребно је да се горе наведени сертификати
изоставе као Додатни услови, јер ИСО 27001 представља систем безбедности и заштите
информација, 22301 представља систем континуитета пословања, из свега горе наведеног
произилази да су тражени ИСО стандарди у супротности са предметом јавне набавке, а
самим тим и крше Закон о јавним набавкама.
Тражени додатни услови ни на који начин нису у вези са предметном јавном набаком нити
се може доказати да ће понуђачи који евентуално поседују ове стандарде моћи боље и
квалитетније да пруже услугу одравања хигијене.
Предлажемо да се конкурсна документација промени и да се спорни ИСО сертификати као
услови за учешће у поступки јавне набаке изоставе из конкурсне документације како би се
омогућила што већа конкуренција, јер је Републичка комисија за заштиту права у
поступцима јавних набавки, већ у једном случају донела Решење где се наведени
сертификати не могу користити у набавци за услуге одржавања хигијене.
Одговор бр.1:
Наручилац је сагласан са примедбом понуђача тако да ће на страни страни 13. конкурсне
документације у делу додатних услова извршити измену конкурсне документације.
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