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Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 91/19
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ
ПИТАЊA:
Поштовани,
У делу конкурсне документације који се односи на кадровски капацитет, наведено је да
понуђач треба да има ангажовано лице за безбедност и здравље на раду. Да ли би тај услов био
испуњен да понуђач ангажује агенцију која се бави пословима БЗР? Такође, да ли је заиста
неопходно да понуђач поседује сертификат о испуњености стандарда 37001, с обзиром на то да
он нема директне везе са предметом ове јавне набавке?
ОДГОВОР:
Поштовани,

Конкурсном документацијом је јасно предвиђено следеће:

„за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је
код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац,
фотокопију потребне лиценце-уверења.
Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача,
доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и
повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у
складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално
осигурање).“
Из наведеног произилази да Понуђач мора имати ангажовано лице за безбедност и
здравље на раду на начин да буде у радном односу на неодређено време или уговором о делу,
уговором о раду , односно уговором о обављању привремених и повремених послова
(искључиво лице које је ангажовано код понуђача на одређено или неодређено време).
Ангажовање Агенције по основу пословно техничке сарадње за лице за безбедност и здравље
на раду не постоји као могућност у конкурсној документацији, па се као као тако постављени
услов по Закону о јавним набавкама јасно дефинише да у тренутку достављања понуде понуђач
мора имати запослено лице за безбедност и здравље на раду за испуњење постављеног услова
из чега произилази да би Агенција која је послодавац лицу за безбедност и здравље на раду
морала бити члан групе понуђача или као подизвођач.

Што се тиче другог питања, одговор је следећи:
Стандард ИСО 37001 се односи на систем менаџмента против мита. Апстракт захтеваног ИСО
стандарда је следећи: Овим документом се специфицирају захтеви и даје упутство за
успостављање, примењивање, одржавање, преиспитивање и побољшавање система менаџмента
против мита. Систем може да буде самосталан или интегрисан у целокупан систем менаџмента.
Овај документ се бави следећим питањима у вези са активностима организације: – митом у
јавном, приватном и непрофитном сектору; – митом од стране организације; – митом од стране
особља организације које делује у њено име или у њену корист; – митом од стране пословних
сарадника организације који делују у њено име или у њену корист; – митом организацији; –
митом особљу организације у вези са активностима организације; – митом пословним
сарадницима организације у вези са активностима организације; – директним и индиректним
митом (нпр. мито које се нуди или прима од треће стране). Овај документ је применљив само на
мито. Он успоставља захтеве и даје упутство за систем менаџмента пројектован да помогне
организацији да спречава, открива и одговара на мито и усклађује се са законима против мита и
добровољним посвећеностима применљивим на њене активности. Овај документ се не бави
посебно преварама, картелима и другим кривичним делима везаним за злоупотребу
монопола/нарушавање конкуренције, прање новца или друге активности у вези са коруптивним
праксама, мада организација може да изабере да прошири предмет и подручје примене система
менаџмента тако што ће укључити и ове активности. Захтеви овог документа су генерички и
намера је да буду применљиви на све организације (или делове организације), независно од
типа, величине или природе активности, и без обзира на то да ли су у јавном, приватном или
непрофитном сектору.
Код овог ИСО стандарда исто као и код осталих захтеваних потребно је да обим сертификације
буде у логичкој вези са предметом набавке. Овај ИСО стандард, као и остале захтеване у
конкурсној документацији могу поседовати фирме са разним делатностима и областима
пословања. Сматрамо да је битно да понуђач поседује ИСО 37001, посебно узимајући у обзир
вредност пројекта.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 91/19 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“,
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ
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