РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Општинска управа Бечеј
Број:15/17
Дана: 20.04.2017.
БЕЧЕЈ
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/15) Наручилац објављује
појашњења за јавну набавку 15/17
Питања:
1.Јавна набавка је на порталу јавних набавки објављења 13.04.2017. године, а рок за
подношење понуда је 21.04.2017. године. Наручилац је обавезао понуђаче да обиђу терен 3
дана по објављивању ЈН, а да је обавеза да се најаве 2 дана раније. 14, 15, 16 и 17.04.2017.
године су нерадни дани.
Када је организован или ће бити организован обилазак терена?
Зашто је обилазак терена обавезан? Обзиром да постоји пројектни задатак и други начин да
се понуђачи упознају са предметном локацијом овај захтев негативно утиче на потенцијални
број понуђача, а самим тим и на законитост јавне набавке
2. Обзиром да је ЈН објављења 13.04.2017. године, а да је рок за подношење понуда
21.04.2017. године, понуђачи нису у могућности да у законском року поставе питања везано
за ову јавну набавку - молим Вас да продужите рок за подношење понуда и да омогућите ово
свим понуђачима.
3.Као додатни услов се траже референце од минумум 8.000.000,00 динара с тим што један
уговор мора да буде минимум 6.500.000,00 нето. Да ли је код овог захтева вођено рачуна о
висини цене која се тражи у односу на вредност јавне набавке, а у складу са Законом о јавним
набавкама?
4.Као додатни услов се такође траже ISO стандарди 9001, 140001, 18001, 23301, 27001, 50001.
Сви ови стандарди нису и не могу бити услов за израду ове врсте документације и овакав
захтев је јако дискутабилан у смислу ограничавања конкуренције за учествовање на овој ЈН.
Молим Вас да услове ускладите за предметом ЈН.
5.Рок за подношење понуда према ЗЈН је минимум 15 дана од дана објављивања ЈН (ако је
објављено претходно обавестење), а минимум 30 дана уколико није. Члан 95 Закона о јавним
набавкама. - Молим Вас да продужите рок у складу са ЗЈН.
Одговори:
Обилазак терена се организовао од трећег дана од дана објаве и то сваки дан уз претходну
најаву.
Законом о јавним набавкама је могуће тражити дуплу вредност референци од процењене.
Да би Наручиоц обезбедио висок ниво квалитета, извршених радова и услуга, захтева од
Понуђача да послује и да се опходи према стандардима. Стандарди су оно што гарантује
Наручиоцу да ће услуге бити квалитетно извршене,у најкраћем року, сигурношћу завршетка

посла, заштите података, а да се води рачуна о заштити животне средине, безбедности на
раду и здрављу, енергетској ефикасности.

ISO 22301 је стандард који се односи на управљање континуитетом. Овај
стандард специфицира захтеве за планирање, успостављање, имплементацију,
руковање, мониторинг, преглед, одржавање и стално побољшање документованог
система управљања, који има за циљ да заштити предузеће од претње, смањи
вероватноћу настанка, припреми за реаговање и опорави од реметилачких
инцидената уколико до њих дође.
Разне природне катастрофе, угрожавање животне средине,технолошке незгоде и
вештачки изазване кризе су доказале да могу изазвати тешке инциденте и да
уколико се десе, утичу подједнако штетно и на јавни, и на приватни сектор. У
оваквим ситуацијама прави изазов представља реализација плана хитног
реаговања или примена стратегија за управљање кризним ситуацијама. Најновија
дешавања указују на чињеницу да ће већина предузећа у будућности доћи у
ситуацију да реагују на поремећај који може да прекине или угрози њихово
свакодневно пословање.
Сертификат ISO 22301 представља тржишну гаранцију и улива
поверење Наручиоцу у континуитет реализације производа и услуга, без обзира на
поремећаје који могу да настану.

ISO 27001 дефинише процедуре о поверљивости података,. Овај стандард
специфицира захтев да је фирма сертификована, има процедуре којим се
гарантује да ће подаци бити поверљиви и да неће доћи до злоупотребе података.
Конкретно за пројектовање да пројекат неће бити злоупотребљен и дат
потенцијално извођачкој фирми, која може учестовати на тендеру за извођење или
да це пројектанти направити тендер без утицаја било које извођачке фирме која ће
наметнути решење.

ISO 50001:2011 дефинише захтеве који се односе на енергетску
ефикасност. Овај стандард омогућава повећање енергетске ефикасности,
смањење трошкова и умањење негативног утицаја на животну средину. ISO 50001
успоставља међународни оквир за снабдевање, коришћење и потрошњу енергије у
индустријским, комерцијалним и институционалним организацијама.У складу са
Пројектним задатаком ове јавне набавке примена стандарда је обавезна у делу
израде пројектно-техничке документације која се односи на изградњу и
реконструкцију Јавне расвете, где је важна због коришћења и потрошње
електричне енергије.
Рок за подношење понуда код јавне набавке мале вредности износи 8 дана од дана објаве на
порталу јавних набавки.
Комисија за јавне набавке

