Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/21
Датум: 21. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу редни број 13/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 17. маја
2018. године у 14.29 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У циљу указивања на недостатке и неправилности у конкурсној документацији за ЈН бр.
13/2018 ( позив и конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки дана
27.04.2018. године), у прилогу Вам достављамо Допис у коме Вам указујемо на уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији као и решење Републичке
комисије за заштиту права у вези са оспоравањем додатног услова- ISO 27001.
1. Одговор Комисије:
Понуђач који је сертификован стандаром ISO 27001, пружа уверење да се према
информацијама поступа одговорно и да се оне користе и дистрибуирају професионално
и сигурно. Стандар ISO 27001 специфира захтев да је фирма сертификована, има
процедуре којима се гарантује да ће подаци бити поверљиви и да неће доћи до
злоупотребе података, а имајући у виду намену објекта који се гради. Истичемо да ће у
предметном објекту бити смештени сви правосудних органи у Крагујевцу (основни суд,
основно јавно тужилаштво, виши суд, више јавно тужилаштво, апелациони суд,
апелационо јавно тужилаштво, управни суд, привредни суд, прекршајни суд, одељење
привредног апелационог суда, одељење апелационог прекршајног суда и одељење
правобранилаштва), да се ради о објекту који ће садржати одређени број притворских
јединица, локација на којој се објекат налази, као и позицију приступних саобраћајница
за кретање не само службених лица која ће радити на најтежим кривичним делима, већ
и лица која ће се доводе на саслушања, као и чињеницу да у све већем броју случајева
треба омогућити децентрализацију центара у којима ће се судити за најтежа кривична

дела, као и да је предмет набавке и одређени сет уградне безбедоносне опреме. Имајући
у виду све напред наведено Наручилац је тражио предметни стандард ISO 27001.

Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоцa

