Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове

Број: 199-32/16
Датум: 28.новембар 2016. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.
124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку сачињава
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку

- Извођење радова на санацији мокрих чворова на вертикали 26 у објекту
Министарства спољних послова
-редни број ЈН 22/2016на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 24.
11.201. године у 09:16 часова:
1. Питање заинтересованог лица:

Одговор Комисије

Чланом 10. Закона о јавним набавкама ( ЗЈН) прописано је да је наручилац
дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.
Чланом 76. став 6 ЗЈН прописано 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.

Стандард ИСО 27001:13 је стандард за безбедност информација који омогућава
да се сачува пословање од губитка и “цурења” информација а нарочито када је у
питању заштита информација кроз дефинисану поверљивост, интегритет и
приступ информацијама..
Основни циљеви кроз увођење стандарда ИСО 27001 јесу:
•
стална расположивост информатичке опреме и комуникација
•
заштита информација од неовлашћеног приступа
•
заштита података од губитка
•
заштита од цурења информација
•
осигурати континуитет пословања и пружање услуга, за случај
непредвиђеног догађаја.
Имајући у виду одредбе закона о јавним набавкама, премет јавне набавке, да
предметна јавна набавка није поверљива, да се ради о радовима на санацији
мокрих чворова, као и да је конкурсном документацијом предвиђена могућност
да сва заинтересована лица могу извршити обилазак места извођења радова уз
претходно потписивање изјаве о поверљивости, чињеницу да додатни услов
поседовање сертификата ИСО 27001:13 није у логичкој вези са извршењем
уговора, Комисија сматра да би наведени услов нарушио начело обезбеђивања
конкуренције што је у супротности са Законом о јавним набавкама.
Напомена:
Дотне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације

Комисија за јавну набавку
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

