Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-14/2019-05-4
Датум: 01.07.2019.
Бачки Петровац, Коларова 6.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), те на основу постављеног
питања од стране заинтересованог понуђача за јавну набавку радова: САНАЦИЈА
ЕВАНГЕЛИСТИЧКЕ ЦРКВЕ У МАГЛИЋУ, у отвореном поступку јавне набавке, број 40414/2019-05, комисија за јавну набавку даје следеће:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 2
Питање 1:
- Да ли је у логичкој вези са предметом набавке изостављање ИСО сертификата 27001 из
услова пословног капацитета, тачка 1.2.2.1. на страни 15/62 – Да понуђач располаже са
ИСО сертификатима 9001,14001, 50001 и OHSAS 18001 из области извођења
грађевинско - занатских радова?
Наручилац је у свом акту „Додатне информације и појашњења бр. 1“, бр. 404-14/2019-05-3
од дана 26.06.2019.године, у одговору навео:
„Прописани додатни услови имају за циљ доказивање способности понуђача да учествују
у конкретном поступку јавне набавке и реализују уговор о јавној набавци уколико им
уговор буде додељен, стручно и квалитетно у складу са захтевима корисника, важећих
прописа и стандарда уз професионално поштовање правила струке.
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавне набавке није забранила
тражење ИСО стандарда. Надлежности Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавне набавке дефинисане су у члану 139. став 1. тачка 1) до 13) Закона о
јавним набавкама.
ИСО сертификати за системе управљања квалитетом се односе на гаранцију квалитета
извршења/пружања услуге, што јесте суштина овако постаљеног услова.
С обзиром да ће предметну услугу извршити понуђач за наручиоца, онда је суштина да
понуђач поседује тражене сертификате и тиме пружи више гаранције наручиоцу да ће
предмет јавне набавке реализовати у складу са закљученим уговором и захтевима
корисника и то са мање ризика у односу на понуђаче који не испуњавају захтеве
стандарда квалитета. Наведени сертификати су у пословном свету уобичајени и на
тржишту велики број понуђача послује у складу са захтевима стандарда за системе
управаљања квалитетом, чиме гарантују усредсређеност на корисника, поштовање
законских захтева, континуирано унапређење процеса система квалитета, одржавање
конкурентности на тржишту сталним прилогођавањем трендовима и улагање у људске
ресурсе и стално унапређивање знања и компетентности запослених.“
На сертификат ИСО 27001 – систем менаџмента безбедности информација, којим се,
између осталог, обезбеђује смањење ризика од оштећења и губитка информација, а
самим тим и трошкова, усаглашеност са важећим законским прописима, веће поверење
клијената, запослених, сарадника, институција и свих заинтересованих страна због знања

да су њихови подаци безбедни и др., се у потпуности односe горенаведени наводи
Наручиоца.
Наручилац у тачки 12. на страни 56/62 конкурсне документације у наслову „ЗАШТИТА
ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ“ поставио захтев да подаци
буду безбедни, а такође и тачка 17. на страни 58/62 „КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И
ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
ТРЕЋИХ ЛИЦА“ се односи на безбедност података који су предати понуђачу (пројекат,
техничка решења и др.). Такође, и законодавац у ЗЈН има очекивања од ствих страна у
поступку јавне набавке у погледу безбедности информација.
У складу са добром праксом Наручиоца да од Понуђача тражи ИСО стандарде, чиме
гарантује усредсређеност на корисника, поштовање законских захтева, континуирано
унапређење процеса система квалитета, одржавање конкурентности на тржишту сталним
прилогођавањем трендовима и улагање у људске ресурсе и стално унапређивање знања
и компетентности запослених, предлажемо да се као услов пословног капацитета, тачка
1.2.2.1. на страни 15/62 – Да понуђач располаже са ИСО сертификатима 9001,14001,
50001 и OHSAS 18001, уврсти и ИСО сертификат 27001.
Одговор:
Наручилац је у складу са чланом 74. став 2. Закона о јавним набавкама под тачком 17. на
страни 58/62 навео да „Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач“.
Под тачком 12. на страни 56/62 конкурсне документације у складу са чланом 14. Закона о
јавним набавкама наведене су обавезе Наручиоца, а које се односе на заштиту података
и документације. Према члану 14. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да чува
као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са
законом, понуђач означио у понуди, као и да одбије давање информације која би значила
повреду поверљивости података добијених у понуди. То значи да наручилац има обавезу
да заштити податке понуђача који су у понуди, у складу са другим прописима, означени
као поверљиви и да исте не учини доступним другом понуђачу. При томе, ЗЈН предвиђа
да понуђач не може као поверљиве да означи доказе о испуњености обавезних услова за
учешће, цену и друге податке из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде.
С обзиром да предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац
ставља на располагање по члану 15 Закона о јавним набавкама, односно да Наручулац
није захтевао заштиту поверљивости података које понуђачима (као и подизвођачима)
ставља на располагање, Наручилац остаје при својим захтевима.
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