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Предмет:
Одговор на питања

Понуђачима
Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку услуга - за јавну набавку
велике вредности – услуге физичко-техничког обезбеђења
ЈНВВ бр. ЈНВВ-У-01/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:
DODATNA POJAŠNJENJA JNVV-U-01/2019 usluge fizičko tehničkog obezbeđenja
Poštovani,
Molim vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije koja se odnosi na neophodan
finansijski i poslovni kapacitet:
Da ponuđač poseduje sertifikate izdate od strane akreditovanog sertifikacionog tela –
sertifikat kojim se potvrđuje sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja
usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 28000:2007, oblast fizičko-tehničkog
obezbeđenja.
Naime na strani 7 konkursne dokumentacije se traži gore navedeni sertifikat, a na strani
10 konkursne dokumentacije – Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost dodatnih uslova
(dokazi) za tačku 2.1.1. – dokaz da raspolaže sertifikatima – kopije sertifikata, potvrda –
nije naveden sertifikat SRPS ISO 28000:2007.
Da li kao se navedeni sertifikat traži kao dodatni uslov ili ne, obzirom na to da se taj
sertifikat ne odnosi na usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja?
Beograd, 06.03.2018.
Одговор:
„Техничком грешком у конкурсној документацији, на страни 10. у делу „Упутство како се
доказује испуњеност додатних услова (докази)“, није наведен сертификат SRPS ISO
28000:2007.
Стандард ISO 28000 представља стандард за Системе менаџмента обезбеђењем у ланцу
снабдевања и дефинише захтеве које мора да испуњава предузеће да би успоставило,
применило, одржавало и побољшавало и Систем менаџмента обезбеђењем. Намењен је
свим субјектима, независно од њихове величине и делатности, која учествују у ланцу
снабдевања (нпр. производња, услуге итд.). Потреба се најчешће јавља због спољашњих
нежељених фактора као што су: опасност од тероризма, крађе и подмићивања до којих
може да дође у било ком делу ланца снабдевања (робама и услугама), изазивајући значајне
материјалне и нематеријалне штете.

Правна лица и установе која желе ефикасно руковање ризицима везаним за безбедност,
примењују овај систем менаџмента обезбеђењем.
Наручилац сматра да је наведени услов у логичкој вези са предметом јавне набавке те да не
дискриминише понуђаче и остаје при постављеном услову и захтеву да се приложи доказ о
поседовању наведеног сертификата.
У складу са наведеним биће допуњена конкурсна документација и продужен рок за
поношење понуда.

За Комисију:
Љубиша Парезановић дипл. правник с.р.

