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ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ
Наручилац сматра да су прописани додатни услови у погледу контроле квалитета у
складу са ЗЈН и остаје при наведеним стандардима, сматрајући да ни на који начин није
дискриминисао потенцијалне понуђаче у погледу контроле капацитета, будући да је ЗЈН
омогућио понуђачима подношење заједничке понуде са којима може да испуни
недостајући пословни капацитет.
Пројектом за извођење обрађена је нова градња Улица Космајске, Нове 1, Нове 2и
Нове 3 у насељу ,,Црне Међе 2“ у Лазаревцу. Пројекат је урађен на основу катастарско –
топографског плана, Плана детаљне регулације дела насеља Црне Међе Градске општине
Лазаревац (број 350-1142/14-с од 24.10.2014. године), Елабората о геотехничким условима
израде пројекта за извођење радова на изградњи саобраћајница, кишне и фекалне
канализације у улицама Космајска, Нова 1, Нова 2, Нова 3 у насељу Црне Међе 2 у
Лазаревцу и пројектног задатка инвеститора.
На основу напред наведеног може се закључити да је у питању комплексна
изградња на локацији ,,Црне Међе 2“ предвиђеној за изградњу домаћинстава расељених у
циљу ширења површинских копова рудника Колубара. Изградњом квалитетне комплетне
инфраструктуре (саобраћајница, кишна и фекална канализација и електроенергетски
објекти јаке и слабе струје, телекомуникациони објекти) омогућила би се бржа и
ефикаснија градња објекта узимајући у обзир период у коме се радови изводе и рок за
завршетак истих на предметној локацији.
Наручилац је у предметном поступку поступио у складу са чланом 76.ЗЈН и
одредио додатне услове, који не дискриминишу понуђаче, а у логичкој вези су са
предметном набавком обзиром да се наведени ISO 22301 стандард односи на област
регистрације: Изградња, реконструкција и рехабилитација ауто путева, аеродрома, путева,
градских саобраћајница и других објеката нискоградње,
производња асфалта и
дробљених камених агрегата и начин су да Наручилац обезбеди квалитетно и
благовремено извршење радова из предмета набавке.
Наручилац је у конкурсној документацији захтевао додатни услов у циљу квалитетног и
благовременог извршења радова из предмета набавке.
Наручилац остаје при додатном услову из конкурсне документације, а који се односи на
стандард ISO 22301.
Како је област нискоградње термин који обухвата широк круг послова, Наручилац се
определио да конкурсном документацијом сузи област послова за које тражи да је издат
стандард на област послова који ће бити предмет уговора и то: изградња, одржавање,
реконструкција, рехабилитација путева или градских саобраћајница. Уколико понуђач
достави стандард за област која није наведена у конкурсној документацији (нпр. област
нискоградње) потребно је да достави мишљење сертификационог тела које је стандард
издало, да је стандардом за област за коју је предметни стандард издат (нпр. област
нискоградње) укључује и област за коју је конкурсном документацијом тражена
стандардизација.
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Kада је у питању стандард ISO 22301, истичемо да је ISO 22301 стандард који се
односи на управљање континуитетом пословања. Овај стандард специфира 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. Процена, планирање и контрола планова
за превазилажење ванредних ситуација смањује негативан утицај могућег прекида
активности предузећа (нпр. прекид извођења радова). Стандард ISO 22301 обезбеђује
оквир за развој и постизање оперативне отпорности предузећа. Намењен је предузећима
свих делатности, а његова примена помаже предузећу да демонстрира зантересованим
странама способност одржавања пословног континуитета у реалним и потенцијално
могућим ванредним ситуацијама
Имајући у виду да наведени сертификат представља тржишну гаранцију и улива
поверење у континуитет извођења радова без обзира на поремећаје који могу да настану, а
с обзиром на специфичност предмета јавне набавке, сертификат ISO 22301 неопходан
услов у конкретној јавној набавци.
Такође напомињемо, да уколико понуђач нема поменути сертификат или није у
могућности да га добије, може у складу са чланом 81. ЗЈН да наступи заједнички
(заједничка понуда. Наручилац није извршио дискриминацију тражећи сертификат, самим
тим јер додатне услове који се тичу пословног капацитета, чланови групе понуђача,
испуњавају заједно.
Стандард ISO 37001 је међународни стандард из области система менаџмента намењен за
борбу против мита и корупције и конципиран је тако да помогне институцијама у борби са
ризиком од могућег подмићивања у њиховим сопственим радним процесима и кроз
њихове глобалне ланце вредности. Он поседује потенцијал за умањење корпоративног
ризика и трошкова у вези са појавом подмићивања обезбеђујући флексибилан пословни
оквир којим се спречава, открива и решава подмићивање.
Сходно наведеном образложењу стандарда ISO 37001 се не односи само на пређашње
време пословања организације, већ се односи на систем који организације примењују како
и у наредном периоду пословања неће доћи до злоупотребе током вршења радних процеса
и прекида глобалног ланца вредности, и на тај начин се ефикасно бори против мита и
корупције.
Стандард SR 10.2015 је стандард који успоставља системе управљања друштвеном
одговорношћу и као така успоставља захтеве за дефинисање, имплементацију, одржавање
и унапређење менаџмента друштвеном одговорношћу у организацији. Систем је
примењив на компаније које желе да се посвете друштвеној одговорности, тако и на оне
које се друштвеном одговорношћу баве.
Наиме, инвеститор поштује начела одрживости и сматра да обзиром да се објекти граде за
лица која су расељена у циљу ширења површинских копова Колубара, начело које се мора
испоштовати као једно од најзахтевних је начело социјалне, односно, друштвене
одговорности, поред захтева који су принципи одрживости, заштита животне средине и
економског развитка.
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Стандард SCC** се односи на подручје примене инжењеринг, монтажа, ремонт, и
репаратура енергетских и техничких постројења, производња компоненти за енергетска и
техничка постројења. Обзиром да је предметом јавне набавке предвиђено и комунално
опремање саобраћајница, a самим тим монтажа и постављање енергетских и техничких
постројења за потребе
припадајуће комуналне инфраструктуре, водовод, кишна
канализација, фекална канализација, телекомуникације, електроенергетске инсталације
непоходно је да се поред стандарда који се односи на безбедност и здравље на раду,
постави додатни захтев који се односи подручја примене која су успостављена стандардом
SCC**.
ПИТАЊЕ БР.2

није доступно за преглед
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ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ:
Наручилац усваја примедбу понуђача и врши измену Конкурсне документације, обзиром
да је у складу са Уредбом о безбедности и здравља на раду на привременом и повременим
градилиштима, именовање Координатора за извођење радова обавеза инвеститора, а не
извођача радова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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