ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГE – ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ОБЈЕКАТА РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА
ЗАШТИТЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2019), ОД
18.2.2019. ГОДИНЕ
Потенцијални понуђач је поставио следећa питањa, у коме тражи додатне информације у
предметном поступку:
Питање број 1:
На страни 4. тачка 1. као предмет ЈНнаведена јеуслуга - Интегрисани систем физичко-техничког
обезбеђења објекатаРепубличког геодетског завода и спровођење мера заштите у ванредним
ситуацијама, а као Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге обезбеђења – 79710000.
Потенцијални понуђач моли Наручиоца да одговори на питање и појасникоје врсте и категорије
услуга приватног обезбеђења тражи, а које су јасно дефинисане Законом о приватном обезбеђењу,
прописима донетим на основу њега и стандардом СРПСА.Л2.002, те да их јасно и недвосмислено
дефинише и наведе како би Потенцијални понуђач могао адекватно формирати цену и понуду.
"Интегрисани систем физичко-техничког обезбеђења објеката" не постоји као врста или категорија
услуга приватног обезбеђења, а уколико егзистира, као СИСТЕМ, неопходноје јасно навести из
којих врста и категорија услуга се састоји и које се врсте и категорије услуга траже као предмет
конкретне ЈН.
Из "Техничких спецификација" побројаних на страни 6. произилази да се ради само о категорији
услуге "Физичка заштита објеката" која се врши са лиценцом правног лица за физчкотехничкузаштитубез оружја, ангажовањем службеника обезбеђења ради обављања послова за које
је овлашћен лиценцом физичког лица за физичко-техничкузаштитубез оружја.
На основу наведеног, Потенцијални понуђач моли да се Наручилац јасно изјасни коју врсту и
категорију услуга обезбеђења тражи и у ком обиму, те да исто јасно дефинише у конкурсној
документацији.
Одговор:
На страни 6 Конкурсне документације јасно и недвосмислено је наведена техничка спецификација
која је у складу са описом предмета јавне набавке - Услуге физичко - техничког обезбеђења
пословног простора:










Учествовање и сарадња у процесу управљања ризицима;
Физичко обезбеђење објеката;
Контрола улаза/излаза лица у објекат, легитимисање, евидентирање и издавање картица
спољним посетиоцима / странкама, најава посетилаца / странака запосленима у објектима;
Обезбеђење паркинг простора и регулисање саобраћаја у непосредној близини објеката;
Спречавање свих активности и појава које могу угрозити редовне услове рада;
Реализација првих неопходних мера у случају откривања кривичног дела или друге појаве у
вези са безбедношћу;
Спречавање уношења оружја и других опасних предмета и материја;
Познавање и руковање свим техничким системима заштите у објектима Наручиоца;
Праћење система за видео надзор;





Преглед, чишћење и провера исправности противпровалних и система видео надзора,
контрола рада камера, подешавање квалитета слике, преглед архиве снимача и
интервенција у року od 24 часа за објекте на територији Републике Србије; контрола
система приступа и рампи, контрола и надзор система за дојаву пожара и сервер сала
и по потреби осталих уређаја и система из области техничке заштите;
Даљински надзор објеката и дојава алармног сигнала.
Алинеје 8,9,10 и 11 (болдоване) техничког описа су веома прецизне и наводе да се
предмет јавне набавке односи управо и на системе техничке заштите. Молимо
потенцијалне Понуђаче да се држе својих обавеза у складу са Законом о јавним
набавкама и упознају се са конкурсном документацијом у потпуности.

Питање број 2:
На страни 8. у ставу 2. Напомене стоји да ће сви запослени радници бити "ангажовани на основу
уговора ораду на одређено и неодређено време, или радно ангажовани по другом основу (уговор о
делу, уговор опривременим и повременим пословима), у складу са одредбама Закона о раду.
У односу на наведено, Потенцијални понуђач моли Наручиоца да појасни како и на који начин
намерава да дозволи да се "запослени" радници ангажују по "уговору о делу" у односу на законске
одредбе покојима се уговор о делу не може закључити за послове из основне делатностипослодавца,
те да исто, као и послове који би се таквим ангажовањем обављали, јасно дефинише у конкурсној
документацији где се наводи ангажовање по уговору о делу, а затим, да се јасно изјасни о обавези
поседовања службене легитимације службеника обезбеђења у односу на одредбе Закона о
приватном обезбеђењу о начину прибављања и враћања службених легитимација код таквог начина
радног ангажовања "по уговору о делу и уговору о привременим и повременим пословима".
Одговор:

Обавеза Наручиоца је да поштује све законске прописе Републике Србије, тако и
Закон о раду, који омогућава запошљавање на основу уговора о делу. Наравно да
Наручилац нема намеру да крши Закон о приватном обезбеђењу који предвиђа
поседовање лиценце за службенике обезбеђења, што је потврдио кроз свој захтев у
додатним условима. Изабрани Понуђач ће бити у обавези да на објекту ангажује
лиценциране службенике обезбеђења, а да би то и урадио наравно да он сам мора
поштовати обавезе које произилазе из Закона о приватном обезбеђењу, а тичу се
облика ангажовања ових лица. Значи, уколико га Закон о приватном обезбеђењу
обавезује да лица која имају лиценцу буду у радном односу на одређено или неодређено
време, то ће изабрани Понуђач морати да испуни како би испунио основни захтев
Наручиоца: а то је да ангажована лица имају лиценце за рад.
Питање број 3:
На странама 7. и 8. дат је попис 38 објеката, а на странама 8. и 9. одређен је "Обилазак
објекатаНаручиоца у којима ће се пружати предметне услуге (као елемент критеријума)" који
доноси 20 пондера, те да "Увид у објекте Наручиоца у којима ће се вршити предметне услуге,
вршиће се уз претходну најаву руководиоцусваке организационе јединице – Службе за катастар
непокретности (односно објекта у коме ће се вршитипредметна услуга)".ЈН је објављена 13.02.2019.

године, на страни 3. је одређен рок за подношење понуда 01.03.2019. године, што значи 15
календарских дана од којих је 6 нерадних дана. То значи да је Понуђачима на располагању 9 дана
да обиђу 38 објеката територијално распоређених по целој територији државе, а да претходно за
сваки морају прибавити писмену сагласност Наручиоца. Потенцијални понуђач сматра да је тако
кратак и тако условљен рок практично немогућ, те да дискриминише све потенцијалне понуђаче у
односу на онога који сада пружа услугу, па моли Наручиоца да рок за подношење понуда реално
продужи у односу на број објеката, њихову удаљеност и потребно време за прибављање захтеваних
сагласности за сваки појединачни објекат и њихов обилазак.
Одговор:
Наручилац је, у складу са чланом 59. Закона о јавним набавкама (ЗЈН), дана 4.1.2019.године
објавио претходно обавештење о намери да спроведе поступак јавне набавке (ЈН). Позив за
подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу Управе за јавне
набавке дана 13.2.2019. године. Рок за достављање понуда одређен је у складу са чланом 95.
став 2. тачка 2. ЗЈН.

Наручилац је објавио претходно обавештење о намери да спроведе поступак ЈН, тако
да су сва заинтересована лица имала довољан рок да се информишу о предмету ЈН.
Услуга која је предмет ЈН врши се и нерадним данима, тако да Наручилац омогућава
обилазак објеката све време трајања рока за подношење понуда (као и што је наведено
на страни 9/48, став два конкурсне документације).
С обзиром на горе наведено, Наручилац сматра да је рок од 15 дана који је одређен за
обилазак објеката у 19 градова примерен и да не дискриминише потенцијалне
понуђаче.
Питање број 4 (за свако подпитање следи посебан одговор):
На страни 10. у тачки 1.1.5), као обавезни услови за учешће у поступку ЈН,наведене су лиценце за
правна лица за вршење послова:
- процене ризика,
- планирања система техничке заштите,
- пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите и
- монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника.
Како је већ наведено у питању број 1.: "Из "Техничких спецификација" побројаних на страни
6. произилази да је предмет ЈНсамо услуга "Физичка заштита објеката" која се врши са
лиценцом правног лица за физичко-техничко обезбеђење без оружја, ангажовањем
службеника обезбеђења ради обављања послова за које је овлашћен лиценцом физичког
лица за физичко-техничко обезбеђење без оружја, па Потенцијални понуђач моли
Наручиоца да се, поштујући начела и одредбе ЗЈН, јасно изјасни у односу на наведене
постављене обавезне услове:
а) У односу на постављен услов поседовања лиценце за вршење послова процене
ризика:
- Да ли се од Понуђача захтева услуга израде или ажурирања Акта о процени ризика
по стандарду СРПСА.Л2.003, у ком року и обиму? Овај податак је неопходан ради
адекватног формирања цене у понуди.
Одговор: Наручилац не захтева израду акта овом јавном набавком.

- Да ли Наручилац има Акт о процени ризика и да ли је захтевани ниво услуга
физичко-техничког-обезбеђења у складу са Актом о процени ризика који је
обавезан новим изменама Закона о приватном обезбеђењу којим је запрећена и
казна од 2.000.000 динара за "правно лице које закључи уговор о пружању услуга
испод нивоа услуга одређених у Акту о процени ризика"?
Уколико Наручилац нема Акт о процени ризика, Потенцијални понуђач га моли за
објашњење на који начин намерава да се усагласи заједно са Понуђачем са наведеним
Законом, а да не доведе себе и Понуђача у свесно кршење Закона и излагање високим
казнама?
Одговор: Наручилац нема израђен Акт о процени ризика јер га није ни
планирао Планом о јавним набавкама. Наручилац је свестан свих својих
законских обавеза.
Наручилац ће усаглашавање извршити на основу
досадашње праксе, јер је процена да би Наручилац изазвао већу штету
остајањем без услуге обезбеђења него ли неспровођењем јавне набавке израде
акта, чија реализација може трајати и до 3 (три) месеца. Остајањем без службе
обезбеђења за тај период Наручилац доводи у ризик имовину и запослене
Републичког геодетског завода.
б) Из побројаних Техничких спецификација на страни 6. и захтевана страни 12. да
"Понуђач треба да уради процену стања система техничке заштите и уреди
његову техничкуи пројектну документацију..." произилази да Наручилац поседује
систем техничке заштите, па Потенцијални понуђач моли да се Наручилац,
поштујући начела и одредбе ЗЈН, јасно изјасни у односу на постављени услов
поседовања лиценце за планирање система техничке заштите - у ком обиму и какву
услугу планирања система техничке заштите тражи од наручиоца. Без таквих јасних
података није могуће адекватно формирати цену у понуди, а уколико Наручилац не
тражи пружањенаведених услуга техничке заштите, онда је недопустиво и
дискриминаторско постављање обавезних услова за врсте и категорије услуга које се
не траже и нису предмет ЈН.
Одговор: Наручилац захтева ПРОВЕРУ СТАЊА ПОСТОЈЕЋИХ СИСТЕМА
ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ и довођење у склад са захтевима Правилника о начину
вршења послова и коришћења средстава техничке заштите као што је у
Конкурсној документацији и наведено. Апелујемо на потенцијалне Понуђаче да
је за предметну јавну набавку постављено претходно обавештење, те да је
Понуђач о свему могао да се информише у том периоду.
в) Из истих разлога наведених под а) и б), Потенцијални понуђач моли да се Наручилац,
поштујући начела и одредбе ЗЈН, јасно изјасни у односу на постављени услов
поседовања лиценце за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем
система техничке заштите, те да јасно наведе обим и врсту услуга техничке заштите
које се пружају са пословима наведене лиценце, како би се могла адекватно
формирати цена у понуди.

Одговор: У складу са вашим питањем, извршићемо измену Конкурсне
документације.
г) Из истих разлога наведених под а), б) и в), Потенцијални понуђач моли да
сеНаручилац, поштујући начела и одредбе ЗЈН, јасно изјасни у односу на постављени
услов поседовања лиценце - монтаже, пуштања у рад и одржавања система
техничке заштите и обуке корисника, те да јасно наведе обим и врсту услуга техничке
заштите које се пружају са пословима наведене лиценце како би се могла адекватно
формирати цена у понуди.
Одговор: Наручилац захтева ПРОВЕРУ СТАЊА ПОСТОЈЕЋИХ СИСТЕМА
ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ и довођење у склад са захтевима Правилника о начину
вршења послова и коришћења средстава техничке заштите као што је у
Конкурсној документацији и наведено. Апелујемо на потенцијалне Понуђаче да
је за предметну јавну набавку постављено претходно обавештење, те да је
Понуђач о свему могао да се информише у том периоду.
Уколико Наручилац захтева услугу одржавања система техничке заштите дужан је да јасно
наведе врсте и обим елемената система техничке заштите са врстом и обимом одржавања,
без чега није могуће формирати цену у понуди.
Поред свега наведеног, када јасно дефинише врсту и обим услуга техничке заштите за које
је поставио обавезне услове, Наручилац је дужан и да, у односу на те врсте услуга, у
документацији постави критеријум за избор најповољније понуде с обзиром на чињеницу да
је садашњи критеријум везан само за цену радног сата службеника обезбеђења на пружању
услуга Физичке заштите са лиценцом за вршење послова физичко-техничке заштите.
Одговор: Као што сте и навели, у цену радног сата услуге Физичке заштите са лиценцом за
вршење послова физичко-техничке заштите потребно је урачунати све трошкове.
Питање број 5:
На страни 12. Наручилац одређује да "Изабрани Понуђач треба да уради процену стања система
техничке заштите и уреди његову техничку и пројектну документацију, у складу са одредбама
Правилника о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава
("Службени гласник Републике Србије", број 19/2015 и 71/2017) и обимом и категоријом услуга
коју Понуђач пружа."
Имајући у виду чињеницу да је истекао рок за усаглашавање са одредбама Правилника о начину
вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава, неуређеност техничке и
пројектне документације система техничке заштите подлеже прекршајној одговорности и високим
прекршајним санкцијама према Закону оприватном обезбеђењу и наведеном Правилнику, па
Потенцијални понуђач моли Наручиоца за појашњење у ком обиму се захтева тражено уређење
техничке и пројектне документације, у ком року се тражено уређење захтева и ко одговара за
прекршаје до преузимања система на одржавање, уколико се тражи услуга одржавања, те да јасно
наведе карактеристике, елементе, уређаје и средства "система техничке заштите" чија се процена и
"уређење документације" захтева. Без ових елемената није могуће адекватно формирање цене у
понуди, а Наручилац је дужан и да у односу на тако захтевану врсту услуга дефинише и критеријуме
за одлучивање о најповољнијој понуди.

Одговор:
ПРОВЕРУ СТАЊА ПОСТОЈЕЋИХ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ и довођење у склад
са захтевима Правилника о начину вршења послова и коришћења средстава техничке
заштите Понуђач је у обавези да изврши на објектима:
СЕДИШТЕ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА, 11000 Београд,
Булевар Војводе Мишића бр. 39;
СКН НОВИ САД 1, 21000 Нови Сад,
ул. Јеврејска бр. 21;
СКН ПАЛИЛУЛА, 11000 Београд, ул. 27. марта бр. 43-45;
СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ (Одељење архива – Одсек дигиталног архива), ул.
Аутопут број 20 (објекат "Грмеч").
Апелујемо на потенцијалне Понуђаче да је за предметну јавну набавку постављено претходно
обавештење, те да је Понуђач о свему могао да се информише у том периоду.
Питање број 6 (за свако подпитање следи посебан одговор):
На страни 14. захтевају се додатни услови да, у погледу пословног капацитета" Понуђач располаже
сертификатима о усаглашености са стандардима, а између осталих, да има и:
- сертификат којим се потврђује систем менаџмента континуитета пословања
усаглашен са захтевима стандарда SRPSISO 22301:2014, област физичко-техничког
обезбеђења и заштите од пожара;
- сертификат којим се потврђује систем менаџмента услугама организације
усаглашен са захтевима стандарда SRPSISO/IEC 20000-1:2018, област физичкотехничког обезбеђења и заштите од пожара;
- потврда којом се потврђује да је систем менаџмента организације у складу са
принципима и смерницама стандарда ISO 31000:2018.
- сертификат којим се потврђују захтеви стандарда SRPSA.L.2.002:2015 за област
контролисања: физичка заштита; техничка заштита (противпровална заштита,
противпожарна заштита, видеообезбеђење, контрола приступа и изласка,
сателитско праћење возила (ГПС), електрохемијска заштитавредности
(ЕХЗ),механичка заштита) и менаџмент из контролног центра са извештајима о
контролисању иоценом 5.
У односу на тако постављене додатне услове, Потенцијални понуђач моли да се Наручилац
изјасни о следећем и усклади своје захтеве и документацију:
а) За сертификацију усаглашености са захтевима стандарда SRPSISO 22301:2014 не
постоји акредитовано сертификационо тело у Републици Србији због чега је
захтевање сертификата о усаглашености за захтевима тог стандарда већ било

предметом спора у поступцима ЈН и постоји успостављен јасан став да се не може
постављати као услов у поступцима ЈН.
Одговор: Наручилац је навео да захтевани сертификати морају бити издати од
привредних субјеката који су акредитовани од стране Акредитационог тела
Републике Србије или неког другог акредитованог тела у IEF i MLA шеми.
б) Стандард SRPSISO/IEC 20000-1:2018 се односи на пружање ИТ услугау којима
захтевауспостављањепроцесазапружањеИТ (информационих технологија)услугаи
омогућава
дасе
ИТ
услуге
континуалноунапређују
инаправиоквирзаувођењеалатакојимаће
сеаутоматизоватипроцесииповећатипоузданостпружањаИТуслуга. Самим тим се
тешко може довести у везу са услугама приватног обезбеђења, а никако са услугом
Физичке заштите објеката као предметом конкретне ЈН.
На основу наведеног, Потенцијални понуђач моли Наручиоца да се јасно изјасни о
томе какве ИТ услуге захтева од Понуђача у пружању услуга Физичке заштите
објеката, као предмета ове ЈН, или, ако захтева и услуге техничке заштите, да их јасно
наведе у техничким спецификацијама и јасно истакне које ИТ услуге у оквиру њих
подразумева, а које би требале да буду усаглашене са SRPSISO/IEC 20000-1:2018.
Поред наведеног, IAF Резолуција 2018-14 - Прелазни период за ISO/IEC 200001:2018 - Генерална скупштина, на предлог Техничког комитета, одлучила је да је
прелазни период за ревизију стандарда ISO/IEC 20000-1 Информационе технологије
- Управљање услугама - Део 1: Захтеви система управљања услугама (Information
technology – Service management -- Part 1: Service МanagementSystem Requirements),
3 године, почев од 30. септембра 2018. (датум почетка транзиционог периода).
Сви акредитовани сертификати према стандарду ISO/IEC 20000-1:2011 истичу или
ће бити повучени најкасније до 29. септембра 2021. године (крај транзиционог
периода), па Потенцијални понуђач, поред уочавања непримерености постављања
услова за поседовање стандарда за пружање ИТ услуга у пружању услуге Физичке
заштите објеката, моли да се Наручилац изјасни и о разлозима за постављање услова
да наведени стандард буде из 2018. године у транзитном периоду.
Одговор: Наручилац ће поступити у складу са Вашим захтевом и извршити
измену Конкурсне документације.
в) Стандард ISO 31000:2018 не подлеже сертификацији, па нигде у свету не постоји ни
акредитовано сертификационо тело које би могло издати сертификат о
усаглашености са захтевима истог. - Резолуција (IAFResolution 2017-20) –
Сертификација према ISO 31000, Risk management – Principlesandguidelines – на
основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да неће
бити акредитоване сертификације према ISO 31000 (датум објављивања 13. новембар
2009).
На основу наведеног, Потенцијални понуђач моли да се Наручилац јасно изјасни за
коју врсту услуга захтева усаглашеност са ИСО 31000, какве везе има примена тог
стандарда у функционисању менаџмента организације са пружањем услуга Физичке
заштите објеката или других услуга приватног обезбеђења, ако се друге захтевају и
од које институције прихвата "потврду којом се потврђује да је систем менаџмента

организације у складу са принципима и смерницама стандарда ISO 31000:2018", а
имајући у виду експлицитне наводе да није намењен или прикладан за сертификацију
и да би свака сертификација била злоупотреба стандарда, као и објављену обавезу
АТС да пријави Секретаријату ISO било какву злоупотребу или потребу за
сертификацијом.
Поред постављања услова за усаглашеношћу са наведеним стандардима,
Потенцијални понуђач моли да се Наручилац изјасни, те да појасни и образложи
потребу да услуге Физичке заштите објеката буду усаглашене са стандардом ИСО
27001 који се односи на информациону безбедност, као и захтев за сертификат о
усаглашености са стандардом SRPSOHSAS 18001 у односу на SRPSISO 45001:2018
који га замењује.
Одговор: Стандард 31000:2018 се не сертификује. Наручилац не тражи сертификат већ
прилагање потврда да је сертификационо тело извршило увид у имплементацију
истог. Имплементацијом стандарда 31000: 2018 организација је препознала све ризике
који утичу на пружање услуге, и за исте прописала адекватне мере, на основу којих ће
саме ризике у пословању свести на минимум. Имајући у виду дужину трајања пружања
услуга, постојећи ризици, као и они који ће настати, неће утицати на квалитет
пружања услуга оног Понуђача који поседује тражену потврду, будући да се сви ризици
третирају како би се свели на прихватљив ниво.
Током реализације услуге и боравком у организацији Наручиоца, Понуђач долази до
разних информација које су битне за пословање, и с обзиром на делатност може доћи
у додир са информацијама од јавног значаја и битно је да тај службеник обезбеђења
има високу свест о чувању информација које су битне за Наручиоца; сходно томе
оправдан је захтев Наручиоца који се тиче стандарда 27001.
ИСО 18001 је међународно признат стандард за здравље и безбедност (ОХС) на раду.
Овај стандард покрива све правилнике , све обрасце, обуке, заштитна средства и све
што морају имати радници у циљу заштите њихове безбедности на раду.
Да, Наручилац ће прихватити достављање стандарда 4001 који замењује стандард
18001.
Молимо потенцијалне Понуђаче да се детаљно упознају са садржином Конкурсне
документације.

г) Области контролисања за које се захтева сертификат о усаглашености са стандардом
SRPSAL.2.002:2015 нису наведене као услуге у предмету ЈН, осим услуга Физичке
заштите. Стога, Потенцијални понуђач моли да се Наручилац јасно изјасни које од
наведених услуга по условљеним областима контролисања тражи као предеметЈН
или можда као услуге "одржавања система техничке заштите" у "Интегрисаном
систему физичко-техничког обезбеђења" што треба јасно дефинисати као предмет
ЈН у техничким спецификацијама, као и одредити додатни критеријум за одлучивање
о најповољнијој понуди да би се адекватно могла формирати цена у понуди и то
јасним појашњењима и то:

- у области техничке заштите, коју врсту и обим услуга или обим одржавања са јасно
одређеним деловима и јасно дефинисаним средствима система техничке заштите за
услуге условљене сертификатом: противпровална заштита, противпожарна
заштита, видео обезбеђење, контрола приступа и изласка, сателитско праћење
возила (ГПС), електрохемијска заштита вредности (ЕХЗ), механичка заштита.
- у области менаџмента из контролног центра, коју врсту и обим услуга дефинисаних
стандардом тражи из области менаџмента из контролног центра (стационарних или
мобилних објеката).
Одговор: Конкурсном документацијом су јасно дефинисане области сертификације
предметних стандарда.
Стандард 31000:2018 се не сертификује, већ се тражи потврда да је сертификационо тело
извршило увид у имплеметацију истог. Имплементацијом стандарда 31000: 2018 организација
је препознала све ризике који утичу на пружање услуге, и за исте прописала адекватне мере,
на основу којих ће саме ризике у пословању свести на минимум. Имајући у виду дужину
трајања пружања услуга, постојећи ризици, као и они који ће настати, неће утицати на
квалитет пружања услуга оног Понуђача који поседује тражену потврду, будући да се сви
ризици третирају како би се свели на прихватљив ниво.
Током реализације услуге и боравком у организацији Наручиоца, Понуђач долази до разних
информација које су битне за пословање, и с обзиром на делатност може доћи у додир са
информацијама од јавног значаја и битно је да тај службеник обезбеђења има високу свест о
чувању информација које су битне за Наручиоца, сходно томе оправдан је захтев Наручиоца
који се тиче стандарда 27001.
ИСО 18001 је међународно признат стандард за здравље и безбедност (ОХС) на раду . Овај
стандард покрива све правилнике , све обрасце, обуке, заштитна средства и све што морају
имати радници у циљу заштите њихове безбедности на раду.
Циљ ИСО 18001 је да континуирано смањује ризике професионалне опасности на радном
месту, што за узврат побољшава продуктивност компаније. Заштита здравља на раду је
намењена организацијама које су свесне значаја безбедности и здравља својих запослених и
стално настоје да унапреде и одржавају ниво физичке, менталне и друштвене безбедности
радника свих занимања као и спречавање њиховог повређивања.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

