Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 14/2016 – Набавка телевизора и
професионалних усисивача за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи
Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Молим да нам образложите из ког разлога се тражи СРПС ISO: 27001 за набавку добра за
Партију 2, где је испорука једнократна. Наиме у отвореном поступку не тражи се услуга
где би запослена лица понуђача вршила услугу у вашим просторијама, већ се траже добра
где потенцијални понуђачи ни у једном случају не могу да доведу у питање безбедност
ваших информација.
Сматрамо да сте у овом случају прекршили члан 10. Закона о ЈН ("Сл. гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) и молимо вас да измените документацију у делу додатни
услови где се као услов тражи сертификат ISO: 27001.
Одговор 1.
Наручилац мења додатни услов на позицији 1, тако да сада гласи:
1) „да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то да:
- Да понуђач има систем пословања усаглашен са сертификованим системом
менаџмента који је усаглашен са захтевима стандарда СРПС ISO: 9001:2008 и са
сертификованим системом за заштиту безбедености информација који је
усаглашена са захтевима стандарда СРПС ISO: 27001 само за партију 1.“.
Питање бр. 2:
На страни 8/51 конкурсне докуемнтације у делу- Додатни услови- Доказ испуњености
услова, под тачком 2) Да располаже довољним пословним капацитетом:
„да је у претходне три године од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки
закључио и реализовао најмање 5 реализованих уговора о јавној набавци, чији је предмет
сличан са предметом ове јавне набавке у минималном износу од 3.000.000,00 РСД без
ПДВ-а“. Како захтеваним условом о реализованим уговорима наводите „јавне набавке“ ,
молимо Вас да нам потврдите да ћете прихватити референце Наручиоца који нису у
законској обавези да набавке врше према Закону о ЈН већ према стриктним процедурама
унутар својих система.
Одговор 2.
Наручилац ће прихватити референце и осталих наручиоца који нису у законској обавези
да набавке врше према Закону о ЈН.
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 14/2016.
Дана 19.04.2016. године

