Republika Srbija
DOM ZDRAVLJA LESKOVAC
18.02.2019. god.
Leskovac
Na osnovu poziva za javnu nabavku usluga – Servisiranje vozila sa
ugradnjom rezervnih delova, JN br. 2/U/MV, objavljenog na portalu Uprave
za javne nabavke 12.02.2019. godine, a po zahtevu potencijalnog
ponuđača za pojašnjenje konkursne dokumentacije, shodno čl. 63. st. 3.
Zakona o javnim nabavkama, naručilac Dom zdravlja Leskovac objavljuje

OBJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
za javnu nabavku usluga
Servisiranje vozila sa ugradnjom rezervnih delova

Pitanje se odnosi na pojašnjenje:
„ПРЕДМЕТ: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН број 2/У/МВ – набавка сервисирање возила са уградњом резервних
делова.
Поштовани,
Дом здравља Лесковац спроводи јавну набавку мале вредности број 2/У/МВ у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке чији предмет су услуге –
сервисирање возила са уградњом резервих делова.
У делу конкурсне документације под бројем V ДОДАТНИ УСЛОВИ под ознаком А)
прописан је услов:
Да понуђач достави доказ о поседовању ISO стандарда 9001.
Сертификат мора бити из области предмета јавне набавке–Одржавање и поправка
моторних возила. Као доказ Понуђач је у обавези да достави сертификат или копију сертификата
о поседовању траженог стандарда.
Као што Вам је познато у поступцима јавних набавки прописивање додатних услова има
за циљ доказивање способности понуђача да, с обзиром на карактеристике сваког конкретног
предмета јавне набавке, у истој учествује. Важно је да понуђач докаже да располаже са довољно
капацитета и да може успешно реализовати предметни поступак јавне набавке.
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С друге стране чланом 76. ставом 2. Закона о јавним набавкама прописано је
да Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то
потребно имајући у виду предмет јавне набавке. Чланом 76. ставом 6. ЗЈН прописано је
да Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу
понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.
У складу са наведеним одредбама Закона наручилац сагледавајући своје објективне
потребе одређује услове у конкурсној документацију, у циљу успешне реализације поступка
јавне набавке, али водећи рачуна да обезбеди конкуренцију, поштујући основна начела
дефинисана Законом о јавним набавкама – начело обезбеђивања конкуренције и начело
једнакости понуђача.
С обзиром на напред наведено слободни смо да поставимо питање да ли ви као
наручилац поседујете ISO стандард 9001 као сертификат из области предмета јавне набавке –
Одржавање и поправка моторних возила и да ли је сертификат који захтевате од понуђача у
складу са предметом јавне набавке?
Поменуто питање произилази из Решења број 4-00-22/2016 од 28.04.2016.године
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки која је усвојила Захтев за
заштиту права у поступку јавне набавке услуге осигурања којим је подносилац оспорио додатни
услов пословног капацитета – обавеза понуђача да примењује интегрисани систем менаџмента
квалитетом у складу са захтевима стандарда ИСО 9001 и ИСО 27001 (систем менаџмента
безбедношћу информација) због тога што овај додатни услов није у складу са чланом 76. ставом
6. Закона о јавним набавкама, тачније није у логичкој вези са предметом јавне набавке, као и због
тога што ни сам наручилац не поседује сертификат о примени стандарда, те је непримерено да
се исти захтева од понуђача.”

ODGOVOR:
Naručilac smatra da je traženi dodatni uslov „Posedovanje
standarda ISO 9001“ u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i da ne
diskriminiše sve potencijalne ponuđače.
Naručilac nije tražio navedeni standard ISO 27001 koji se odnosi na
sistem menadžmenta bezbednošću informacija, tako da je neosnovan
prigovor iz zahteva za objašnjenje.
Shodno svemu navedenom naručilac ostaje pri prvobitnoj
konkursnoj dokumentaciji.
Ovo objašnjenje objaviti na portalu Uprave za JN i internet stranici
naručioca.
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