Установа културе ДКЦ Мајдан
Београд,Козјачка бр.3-5
Број: 2019/5
Датум: 27.9.2019. 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
Дана 25.09.2019. године потенцијални понуђач је поставио питања:
Питање 1:
«Слажемо се са Вама да требате да захтевате најбољу услугу и да тражите додатне
доказе али ови докази су елиминациони за већину компанија .
Као што кажете да сте истраживали тржиште и да сте установили да већина компанија
поседује горе наведена два стандарда па Вас молим да напишете барем 5 компанија
које поседују овакве сертификате пошто у Србији има више од 200 компанија
регистованих и лиценцираних за ФТО .
Ви тражите укупно 8 стандарда ( SRPS ISO 9001, SRPS OHSAS 18001, SRPS ISO 14001, ISO
22301, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 28000, СРПС А.Л2.002/2015; ), а само један од њих је
уско везан за посао СРПС А.Л2.002/2015; и издаје га сертификовано акредитационо
тело па сматрамо да није оправдано да тражите горе наведена два стандарда.
Поред тога тражите да предузеће има Полису осигурања у одређеном износу због Ваше
имовине и то је сасвим оправдано.
Молимо да измените конкурсну документацију у делу стандарда које тражите како би
што више компанија било у прилици да конкурише .»
Одговор 1:
Наручилац, приликом истраживања тржишта ниво квалитета који се тражи за исти
предмет набавке код других Наручилаца као и добијених вредности уговора, најпре се
испитује увидом у јавно доступне податке са Портала јавних набавки: Конкурсне
документације, Одлуке о додели/обустави поступка, Обавештења о закљученим
уговорима, итд. Ти подаци су јавно доступни, између осталог, и из тог разлога да би
помогли истраживање тржишта на легитиман начин, олакшали потрагу, али тиме не
повређујући ничија права. Конкурсне документације и дефинисане услове можете наћи
на Порталу јавних набавки и увидети каква је конкуренција. Наручилац се тога држао
приликом израде конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке.
Дечји културни центар «Мајдан» је неопходно обезбеђивати у складу са Техничком
спецификацијом, а у складу са тим да можете извршити увид у обекте који се чувају.
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Овом приликом, Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу који се односи
на захтев Пословног капацитета и стандард ISO/IEC 20000-1 и исти захтев обрисати, јер се
може сматрати да испуњавањем стандарда 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 обезбеђује потенцијалног
понуђача са континуитетом у пословању као и пропорционални квалитет услуга.
Понављамо, 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. Сходно, томе остаје при захтеву за ISO 28000 или
одговарајуће.
У складу са чланом 72. ставом 4. Закона о јавним набавкама, потенцијални понуђач
може доставити стандард који је у том слислу одговарајући стандарду ISO 28000.

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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