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20.08.2018. године

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.1
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана
16.08.2018.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуге – редундантни
приступ интернету ЈН ОП 29/2018, у оквиру кога је поставило следећe питање:
„U postupku javne nabavke ОП 29/2018 na strani 6/53 Konkursne dokumentacije
naručilac je propisao sledeće dodatne uslove:
пословни капацитет
да поседује важеће сертификате квалитета: ISO 9001, ISO 27001 и ISO 200001
којима се потврђује да је Понуђач сертификован у области која је предмет
ове набавке и то:
-ISO 9001 из система менаџмента квалитетом, важећи из делокруга
пројетовања, развоја, имплементација, одржавања и пружања IT/ICT
сервиса екстерним и интерним купцима.
-ISO 27001 из система менаџмента безбедношћу информација, важећи из
делокруга Пројектовања, развоја, имплементације, одржавања и пружања
IT/ICT сервиса екстерним и интерним купцима.
-ISO 20000-1 из система менаџмента информатичких услуга, важећи из
делокруга Пројектовања, развоја, имплементације, одржавања и пружања
IT/ICT сервиса екстерним и интерним купцима.
Mišljenja smo da je naručilac neosnovano, odnosno bez posebne potrebe, propisao
niz dodatnih uslova, čime je praktično smanjio broj potencijalnih ponuđača, odnosno
ograničio konkurenciju, a što direktno može dovesti do poskupljenja javne nabavke,
odnosno cene koju će naručilac platiti u ovoj javnoj nabavci, konkretno propisujući da su
ponuđači u obavezi da poseduju sva tri gore navedena sertifikata.
Указујемо да Закон о јавним набавкама у члану 10., став (1) прописује да: „
наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући, што је могуће већу
конкуренцију“, као и да у ставу (2) прописује да: „ Наручилац не може да ограничи
конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у
поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити
коришћењем
дискриминаторских
услова,
техничких
спецификација
и
критеријума.“ Ukazujemo naručiocu, da je u vezi sa čl. 76. ZJN, naručilac u obavezi da
dodatne kriterijume propisuje na način da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u
logičnoj vezi sa samim predmetom javne nabavke.
Predlažemo da naručilac izmeni konkursnu dokumentaciju, da u ovom postupku
javne nabavke, isključi preširoku obavezu ponuđača da imaju sve gore navedene
sertifikate, ili da tu obavezu ponuđača svede eventualno samo na sertifikat ISO 27001,
koji je na određeni način ipak u logičnoj vezi sa predmetnom javnom nabavkom.“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:
Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације за предметну набавку
и исту објавити на Порталу јавних набавки.
Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне
документације.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од 3 дана од дана
пријема захтева.
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