ОПШТИНА СЕНТА
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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-1-01-2-29/2016-03-IV
Датум: 23.01.2017. године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањe у вези конкурсне документације
Дана 20.01.2017. године, Општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број
404-1-01-2-29/2016-03-IV, примила је следећe питањe у вези конкурсне документације:
“Као потенцијални понуђачи у предметном поступку јавне набавке, у складу са
чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (односно члан 32. Закона о изменама и
допунама Закона о јавним набавкама “Службени гласник РС”, број 68/2015 од
04.08.2015. године, ступио на снагу 12.08.2015. године), благовремено указујемо
наручиоцу на следеће уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији:
1. Додатни услов ISO 27001”
Наручилац је у конкурсној документацији за понуђаче предвидео горе наведени спорни
додатни услов пословног капацитета ISO 27001:
“да је пословање понуђача усклађено са захтевима стандарда ISO 27001 или одговарајуће –
Систем менаџмента безбедношћу информација, доказ Копија важећег сертификата ISO
27001 или одговарајуће.”
У складу са чланом 10. став 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. став 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. став 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 најпре указује да додатни услов ISO 27001 – стандард 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.
Само три осигуравача поседују ISO 27001 и то “Generali Osiguranje Srbija” а.д.о., “АМС
Осигурање” и “ДДОР Нови Сад”. Такође, наручилац ни у једном делу конкурсне
документације није предвидео поверљиве информације које ставља на располагање.
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је у Решењу број 4-00835/2015 од 10.07.2015. године заузела исти став:
Стога, наручилац је по оцени Републичке комисије повредио члан 76. став 6. ЗЈН и члан
10. ЗЈН, тиме што је предвидео да су понуђачи дужни да достављају сертификат система
менаџмента безбедношћу информација ISO 27001:2011, 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 број 4-00-835/2015 од 10.07.2015. године
Молимо Вас да одговорите на указане неправилности и недостатке, односно
постављена питања, објављивањем одговора на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од 3 дана од дана пријема овог дописа (захтева),
сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама.
Наведене недостатке и неправилности указујемо сагласно члану 63. став 2. и 149. став
3. ЗЈН, а са циљем избегавања подношења захтева за заштиту права и евентуалног
застоја поступка јавне набавке, што се може предупредити отклањањем истих.
Одговор: Прихвата се.
Комисија за јавне набавке

