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 На основу члана 20. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) даје се
следећи одговор  на  питања у  вези  Конкурсне  документције  за  јавну набавку  мале  вредности –  Услуге
чишћења,  у  отвореном  поступку  број  6/18-1,  а  које  је  постављено  електронском  поштом,  од  стране
заинтересованог понуђача, дана: 07.02.2018. године, у 12:21 часова.

Предмет: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације“ (и указивањем
на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈН бр 6/18-1 

“Поштовани, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15,  у  даљем тексту ЗЈН),  упућујемо Вам захтев  за  додатним информацијама и појашњењима у вези
припремања понуде за јавну набавку, ЈН бр 6/18-1: 1. Дана 05.02.2018. године, на постављено питање бр. 2:
У  делу  пословног  капацитета  предвидели  сте  услов  поседовања  стандарда  „ISO  27001:2013  –  систем
заштите  и  безбедности  информација”.  Молим  вас  да  дате  појашњење  и  образложење  из  ког  разлога
захтевате од понуђача поседовање наведеног стандарда, имајући у виду да исти није у логичкој вези са
предметом јавне набавке (услугама чишћења тј.  како сте и сами у конк.документацији одредили према
општем  речнику  набавки:  90910000  -Услуге  чишћења)?  Мишљења  смо  да  је  и  у  овом  делу
конк.документација у супротности са одредбама члана 76. став 6. ЗЈН, те вам предлажемо да у наведеном
делу извршите измену конк.документације, дали сте одговор да остајете при захтеву у погледу поседовања
наведеног стандарада.  Још једном вас молимо да размотрите могућност да бришете наведени услов из
конк.документације јер је исти дискриминаторски, имајући у виду предмет јавне набавке, а о чему постоје и
одлуке Републичке комисије за за заштиту права у поступцима јавних набавки (нпр. бр. 4-00-2813/2015).

Одговор наручиоца:
Наручилац је постављено питање примио електронском поштом, у среду 07.02.2018. године, у 12 часова и
21 минут. Наручилац је Конкурсном документацијом у тачки 13. (страна 10/34) одредио да заинтересовано
лице може у писаном облику путем поште, електронске поште или факсом сваког радног дана у периоду од
10.00 до 14.00 часова тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, а најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. На основу наведеног, постављено питање
има се сматрати као благовремено постављено питање. 

Одговор на питање:
Тражени стандард захтеван је из разлога што се услуга врши у пословним објектима наручиоца и корисника
услуга наручиоца који поседују опрему и податке (електронске, писане итд) који приликом пружања услуге
чишћења могу бити доступни извршиоцима услуге, те се од понуђача тражи да се осигура заштита података
од губитка, цурења информација и неовлашћеног приступа.

Обзиром да се наведени захтев наручиоца може остварити и путем уговора, наручилац ће одустати од
траженог  стандарда  ISO  27001:2013,  те  ће  конкурсну  документацију  изменити  у  делу  „додатних
услова“ и делу „модела уговора“.
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