Установа културе ДКЦ Мајдан
Београд,Козјачка бр.3-5
Број: 2019/5
Датум: 25.9.2019. године

Предмет: Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку
јавне набавке 2019/5

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012,
14/15 и 68/15), достављамо вам одговор на постављeно питање у поступку јавне набавке
услуга: Услуге физичког обезбеђења за потребе објекaта ДКЦ „Мајдан“, 2019/5
Питање 1:
Молим за објашњење за пословни капацитет где тражите да преузеће има
стандарде ISO 20000-1 (bezbednost IT menadžmenta), kao i ISO 28000 (bezbednost lanca
snabdevanja).
Молим да појасните какве везе имају непосредни извршиоци на објекту (радници
обезбеђења) са ИТ менаџментом, као и са КОНТИНУИТЕТОМ СНАБДЕВАЊА?
Објасните Ваше разлоге за постављање оваквих услова. Знамо да можете да
постављате разне услове али се то може протумачити као фаворизовање одређених
предузећа што је знате и сами забрањено.
Одговор 1:
Захтевани стандарди ISO 28000 – Безбедност ланца снабдевања се примењује на све
пружаоце услуга, без обзира на тип, величину и природу пружене услуге, па тако и на
делатност физичке заштите. Наручилац своје пословање заснива на одрживости, па је
неопходан континуитет у ланцу снабдевања Наручиоца од стране свих његових
добављача добара и услуга које су потребни за његово несметано функционисање,
посебно када је реч о предметним – безбедносним услугама.
На сајту Института за стандардизацију Србије за стандард ISO/IEC 20000-1 се наводи
следеће: „Овај део ISO/IEC 20000 је стандард о систему менаџмента услугама (СМС).
Стандардом се специфицирају захтеви за пружаоца услуге да планира, успостави,
примењује, извршава, прати, преиспитује, одржава и побољшава систем менаџмента
услугама (СМС). Захтеви обухватају пројектовање, транзицију, испоруку и побољшавање
услуга да би се испунили захтеви за услугу“. У самом стандарду ISO/IEC 20000-1, тачка
1.1. Опште се наводи да стандард могу користити:
а.
организација која тражи услуге од пружаоца услуге и захтева потврду да ће
њихови захтеви који се односе на услуге бити испуњени;
б.
организација која захтева доследан приступ свих својих пружаоца услуга,
укључујући оне у ланцу снабдевања;
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ц.
пружалац услуге који намерава да демонстрира своју способност за
пројектовање, транзицију, испоруку и побољшање услуге тако да испуњава захтеве за
услуге;
д.
пружалац услуге, како би пратио, мерио и преиспитивао своје процесе
менаџмента услугама и саме услуге;
е.
пружалац услуге како би побољшао пројектовање, транзицију и испоруку услуга
кроз ефективну примену и рад СМС-а;
ц.
У самом стандарду ISO/IEC 20000-1, тачка 1.2. Примена се наводи следеће: „У
овом делу ISO/IEC 20000 сви захтеви су генерички и предвиђени да се примењују на све
пружаоце услуга, без обзира на тип, величину и природу пружене услуге“.
Наручилац кроз додатне услове тежи да добије најбољи квалитет услуга на тржишту, а
стандарди које сте навели су повезани са квалитетом услуге коју Наручилац захтева, као
и квалитет пословања организације која пружа услуге приватног обезбеђења, што
Наручиоцу, доказује квалитет и озбиљност потенцијлног понуђача (да располаже свим
финансијским, кадровским, пословним и техничким капацитетима). Наручилац је
приликом одређивања додатних услова водио рачуна о специфичности и захтевима
штићеног простора - вредност опреме и средстава, што је све додатни разлог, као и већа
обавеза да Наручилац добије најбољи квалитет услуга и чува имовину која му је
поверена.
ISO стандарди које сте навели се односе на потенцијалног понуђача односно предузеће
које треба да испуни, а не на непосрене извршиоце на самом објекту.
Наручилац је истражујући тржиште утврдио да велики број потенцијалних понуђача у
предметном поступку јавне набавке поседује тражене сертификате за област- услуге
обезбеђења.
Питање 2:
На који начин сте формирали вредност набавке? Ако је то истраживање тржишта
молим да детаљно објасните.
Одговор 2:
Процењена вредност за услуге физичког обезбеђења ДКЦ „Мајдан“ се утврђује на
основу анализе цена добијених по претходно спроведеним поступцима јавних набавки
за исти предмет јавне набавке. У процењену вредност урачунато је повећање
минималне зараде за период јануар-децембар 2020. године, која по основу Одлуке
социјално-економског савета Републике Србије износи 172,54 динара, што чини јавно
доступан податак.
Наручилац је обавезан чланом 75. ставом 2. Закона о јавним набавкама да захтева од
понуђача да су поштовали обавезе кје проузилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, о чему они потписују изјаву приликом подношења
понуде под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу. Исто тако, Наручилац
ће водити рачуна о томе да ли се радницима исплаћују зараде, те је понуђач са којим се
на основу Одлуке о додели уговора закључи уговор захтева да сваког месеца доставља
копије образаца PPOD за све ангажоване раднике, с тим да стање на дан издавања
извода из електронске базе података Пореске управе (Е-порези) буде 0,00 РДС
(задужење по БОП*-у).
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Питање 3:
Такође молим да комплетна питања избаците на Портал ЈН.
Одоговор 3:
На основу чла 63. Става 2 Закона о јавним набавкама Наручилац може у писаном облику
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у прописаном року.
Наручилац је обавезан на основу члана 63. става 4. Закона, да на иста појашњења
одговори и одговоре објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Одговори на постављена питања су саставни део конкурсне документације и обавезни
су за све понуђаче.
Одговори на постављена питања се објављују на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца.
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