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БРОЈ ДУ-ЈНМВ-15/18
На основу дописа - захтева „заинтересованог лица“ за појашњењем, упућеног
наручиоцу путем електронске поште дана 27.9.2018. године, у складу са чланом 63. Закона
о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо тражене
додатне информације и појашњења у вези конкурсне документације јавне набавке мале
вредности број ДУ-ЈНМВ-15/18 – Здравствени прегледи запослених .
1. Питање:
Поштовани,
користећи електронску пошту као легитимно средство комуникације у поступцима јавних
набавки, желели бисмо да Вам поставимо следеће питање у вези са поступком јавне
набавке мале вредности број ДУ-ЈНМВ-15/18- Здравствени прегледи запослених:
Предметном конкурсном документацијом у склопу додатног услова- пословног
капацитета, захтевате достављање ИСО 9001 и ИСО 14001 стандарда.
Сматрамо да ИСО 9001 и ИСО 14001 стандард нису у логичкој вези са предметом јавне
набавке из неколико разлога:
1. Најпре, Закон о јавним набавкама јасно дефинише обавезне и додатне услове. У
склопу обавезних услова, јасно је прописано чланом 75. став 2. да је наручилац
дужан да од понуђача захтева да наведу да су изричито поштовали обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и
заштити животне средине. Такође, чланом 75. став 1. прописано је да понуђачи
морају поседовати важећу дозволу надлежног органа ако је иста предвиђена
посебним прописом, што у конкретном случају значи да су понуђачи дужни да
доставе дозволу (Решење) Министарства здравља о испуњености услова за
обављање делатности.
2. Министарство здравља Републике Србије је једини надлежни орган из области
здравствених услуга који издаје дозволу за обављање делатности и који се бави
оценом и праћењем квалитета рада здравствених установа и приватних пракси.
Сматрамо да у конкретном случају сертификационе куће које издају тражени
сертификат нису овлашћене да оцењују квалитет рада здравствених установа. Не
споримо издавање траженог сертификата нити умањујемо његов значај, али је
битно напоменути да домови здравља и приватне праксе могу обављати своју
делатност и без траженог сертификата и да је једини меродавни орган који се
бави оценом квалитета и евентуалним санкционисањем њиховог рада заправо
Министарство здравља.
3. Узевши у обзир да понуђачи јасно и недвосмислено изјавом о испуњености услова
дефинисаних чланом 75. став 2. ЗЈН наводе под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да су поштовали прописе из области заштите
животне средине, као и да достављају Решење Министарства здравља, сматрамо
да је испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН сасвим поуздан показатељ
квалитета рада једне установе јер у супротном установа не би могла да обавља
своју делатност.
4. Битно је напоменути да само поседовање тражених сертификата не значи
аутоматски и квалитет у раду једне установе.

5. Наведени стандарди такође нису у логичкој вези са предметом јавне набавке зато
што исте могу поседовати и остали правни субјекти (произодна и трговинска
предузећа, грађевинска предузећа, превозници и сл), који такође могу учествовати
у предметном поступку иако неће бити директно ангажовани у извршењу
предметних услуга (нпр обављаће одређене логистичке активности) али ће
поседовањем тражених сертификата група понуђача испунити додатне услове у
кумулативу, што је аутоматски показатељ опширности и свеобухватности тих
стандарда које се не односе директно на здравствене установе, што представља још
један доказ да здравствене установе могу обављати своју делатност и без наведених
стандарда.
6. Такође сматрамо да је достављање средства финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде и добро извршење посла сасвим довољан обавезујући услов понуђачу да
квалитетно изврши предметну услугу уколико са њим буде закључен уговор.
7. На крају бисмо додали да сходно јавној доступности података, веома мали број
здравствених установа поседује тражене стандарде.
Имајући у виду да је апсолутно оправдан захтев наручиоца да у предметном поступку
добије квалитетну услугу, предложили бисмо измену траженог услова тако што ће се
испуњеност додатног услова- пословног капацитета, доказати или траженим стандардима
или другим одговарајућим доказом пословног капацитета (нпр референтним потврдама
наручиоца из претходног периода које представљају доказ да је понуђач квалитетно
извршио тражене услуге у ранијем периоду).
На тај начин би се обезбедила већа конкуренција у предметном поступку, што је у складу
са основним начелима Закона о јавним набавкама.
Да ли ћете сходно горенаведеном извршити измену конкурсне документације, и дозволити
могућност да се у склопу пословног капацитета доставе или ИСО 9001 и ИСО 14001 или
референтне потврде претходних наручиоца?
Одговор:
Уважава се сугестија „заинтересованог лица“ у циљу омогућавања што већем броју
„заинтересованих лица“ – потенцијалних понуђача да испуне предвиђене додатне услове
за учешће, брише се додатни услов 1.2. - поседовање важећих сертификата ISO 9001:2015
и 14001:2015. У складу са наведеним извршиће се измена конкурсне документације.
Комисија Наручиоца за јавну набавку
број ДУ-ЈНМВ-15/18

