Појашњење
конкурсне
документације
–
одговори
на
питања
заинтересованог лица за јавну набавку мале вредности услуга бр. 04/19
под називом: Услуге осигурања објеката, возила, запослених и осигурање
од одговорности према трећим лицима за потребе установе Студентски
центар у Крагујевцу

Питање:
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације –Конкурсна документација за јавну набавку у поступку јавне
набавке мале вредности услуга бр. 04/19 .
Додатни услови:
Наручилац је у конкурсној документацији за понуђаче предвидео
додатне услове пословног капацитета:
Понуђач мора да има усаглашен систем пословања са захтевима
стандарда ИСО 9001:2015 или одговарајући и ИСО 27001/2013 или
одговарајући, чиме доказује да је његово пословање усклађено са
међународно признатим системом квалитета који подразумева вршење
услуга стандардизованог нивоа.
С тим у вези, истичемо приговор на додатни услов постављања
стандарда ИСО 27001/2013 :
У складу са чл. 10. ст. 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан
да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.
Ставом 2. истог члана прописано је 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.
Чланом 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац
у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета
увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.
Чланом 76. ст. 6. ЗЈН одређено је да наручилац одређује услове за
учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у
логичкој вези са предметом јавне набавке.
Понуђач указује i да додатни услов ИСО 27001-систем управљања
безбедношћу информација је дискриминаторски постављен, није у логичкој
вези са предметом јавне набавке и нарушава начело обезбеђивања
конкуренције. Наиме, поверљивост информација из поступка јавне набавке
обезбеђује се у складу са ЗЈН, затим нпр. Законом о тајности података, Закона
о заштити пословне тајне и другим бројним подзаконским актима. Сам
наручилац је дужан да спровођење поступка јавне набавке усагласи са
одредбама Закона о тајности података и на тај начин заштити
информације, што је и детаљно сачинио на страни 15 конкурсне
документације.

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је у
Решењу бр. 4-00-835/2015 од 10.07.2015. године заузела став:
„Стога, наручилац је по оцени Републичке комисије повредио чл. 76.
ст. 6. ЗЈН и члан 10. ЗЈН, тиме што је предвидео да су понуђачи дужни да
достављају сертификат система менаџмента безбедношћу информација
ISO 27001, имајући у виду да су предмет јавне набавке услуге осигурања, а
који захтев није у логичкој вези са предметом јавне набавке и који води
ограничавању конкуренције“.
Доказ: Решење Републичке комисије бр. 4-00-835/2015 од 10.07.2015.
године
Стога предлажемо да се додатни услов обезбеђења стандарда ИСО 27001 за
потенцијалне понуђаче укине, у супротном бићемо принуђени да поднесемо
Захтев за заштиту права .
Одговор:

Наручилац уважава примедбу заинтересованог лица и врши измену
конкурсне документације у делу додатних услова и објављује
обавештење о продужењу рока, у складу са чланом 63. став 5. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

