Установа културе ДКЦ Мајдан
Београд,Козјачка бр.3-5
Број: 2019/2
Датум: 11.2.2019. године
Предмет: Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку
јавне набавке 2/2019
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 чишћења објеката ДКЦ „Мајдан“ 2019/2
Питање 1:
У делу додатних услова на страници 8/42 конк.документације, предвидели сте поред
осталих захтеваних сертификата и следеће сертификате: „ISO 27001-систем безбедности
информација, за делокруг услуга чишћења зграда/пословног простора, или одговарајуће
и ISO 28000 - безбедност ланца снабдевања за делокруг услуга чишћења
зграда/пословног простора, или одговарајуће“
Наше питање је следеће: Из ког разлога Наручилац захтева наведене сертификате од
понуђача, обзиром да исти немају битан значај за извршење предметне услуге?
Напомињемо да предметне услуге, не предвиђају размену информација за које је
потребно посебно успостављати безбедносне процедуре, већ предвиђају само услугу
чишћења. Такође сматрамо да сертификат ISO 28000, није од битног значаја за
извршење предметне услуге, јер понављамо у питању је услуга чишћења, где захтеване
процедуре сертификата ИСО 9001 (систем квалитета), ОХСАС 18001 (систем безбедности
и здравља на рад) и ИСО 14001 (систем заштите животне средине) задовољавају потребе
Наручиоца у предметној јавној набавци (услузи чишћења).
Наведени сертификати значајно сужавају конкуренцију, супротно начелима ЗЈН, а такође
као услови нису у значајној вези са предметом јавне набавке (чишћење просторија).
Молимо вас да размотрите могућност измене конк.документације у наведеном делу,
брисањем захтеваних сертификата.
О прописивању додатних услова, у којима се неоправдано захтевају сертификати, који
нису у блиској вези или значајној вези са предметом јавне набавке, доношене су већ
одлуке Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (Решења бр.
4-00-1855/2016; 4-00-1097/2015).
Одговор 1:
Наручилац прихвата сугестију и извршиће измене конкурсне документације у делу
Додатни услови.

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 и обавезни су за све понуђаче.

