Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/3308
Датум: 19.10.2016. године.
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 13-7/2016 “Tекуће поправке и одржавање
медицинске опреме( и резервни делови)”:
Питање заинтересованог лица:
1. Izmenom konkursne dokumentcije a vezano za dostavljanje menica niste precizirali da li se menice
dostavljaju prilikom podnosenja ponude( u tom slucaju se na menicnom ovlascenju napominje da se daje
za ozbiljnost ponude) ili prilikom potpisivanja ugovora ( u tom slucaju na menicnom ovlascenju stoji "za
dobro izvrsenje posla").
Da ne bi doslo do zabune definisite taj uslov,jer kako je sada navedeno:
"da komletna ponuda mora da sadrzi......,finansijsko obezbedjenje za dobro izvrsenje posla..."
je u totalnoj suprotnosti jer je jedno podnosenje menice za ozbiljnost ponude, a drugo za dobro izvrsenje
posla.
2. Drugo pitanje se odnosi na ugovor. Naveli ste u dokumentaciji:
" За све партије које се нуде, доставља се један модел уговора, са обавезом означавања у моделу
уговора партија које се нуде (заокруживањем броја партије)."
a vec u Cl.2 se trazi cena radnog sata i ukupna ugovorena cena za partiju ____.......
Ovakav model ugovora je nemoguce popuniti zbirno,dok se ne definisu opsti uslovi i izbace pojedinacne
vrednosti po partijama.
3. Za partije 1,8,9,11,12,13 kao dodatni uslov ste naveli OVLASCENJE
Naime u konkursnoj dokumentaciji je navedeno da se traži ovlašćeni serviser za održavanje opreme. Na
opisani način naručilac je povredio osnovna načela ZJN a naročito načelo konkurencije iz člana 10.
nacelo jednakosti ponudjaca Čl.12 ZJN.Postavlja se pitanje kako je Naručilac pripremio konkursnu
dokumentaciju i zašto je za servisiranje i popravku odreĎenih aparata potrebno da je potencijalni ponuĎač
dužan da bude ovlašćeni serviser proizvoĎača, a za druge aparate to nije potrebno.
Postavljenim zahtevom da je za servisiranje i popravku odreĎenih aparata (partije br.1,8,9,11,12,13.)
potrebno da je potencijalni ponuĎač dužan da bude ovlašćeni serviser proizvoĎača Naručilac je povredio
načelo obezbeđivanja konkurencije.
Naime, članom 10. Zakona o javnim nabavkama je propisano da je naručilac dužan da u postupku javne
nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može da ograniči konkurenciju a
posebno ne može omogućavati bilo kojeg ponuĎača da učestvuje u postupku javne nabavke
neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih
specifikacija i kriterijuma.
NavoĎenjem takvog uslova isključuju se svi drugi potencijalni ponuĎači koji mogu dati kvalitetnu i
možda povoljniju ponudu od ovlašćenog servisera.
Osim toga, poznato je da svaki proizvoĎač ima jednog ovlašćenog servisera na odreĎenoj teritoriji i da
nema interesa da ih bude više, a da i drugi potencijalni ponuĎači mogu zadovoljiti zahteve iz konkursne
dokumentacije.
Naručilac je takođe povredio i načelo jednakosti ponuđača.
Naime, članom 12. Zakona o javnim nabavkama je propisano da je naručilac dužan da u svim fazama
postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuĎačima i da naručilac ne može da odreĎuje
uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili ličnu diskriminaciju meĎu ponuĎačima, niti
diskriminaciju koja bi proizilazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponuĎač.
Članom 76. stav 6. Zakona o javnim nabavkama je propisano da naručilac odreĎuje uslove za učešće u
postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuĎače i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke.
Iz navedenog proizilazi da je predmetna konkursna dokumentacija u suprotnosti i sa članom 76. Zakona o
javnim nabavkama.

Број:03/3308-2
Датум: 21.10.2016 године.
На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 13-7/2016 “Tекуће поправке и одржавање
медицинске опреме( и резервни делови)”:
Одговор заинтересованом лицу:
1. Одговор на питање дато је кроз измену и допуну Конкурсне документације која је
објављљена на Порталу Јавних набавки и интернет страници Наручиоца.(cl.63.ZJN)
2. Одговор на питање дато је кроз измену и допуну Конкурсне документације која је
објављљена на Порталу Јавних набавки и интернет страници Наручиоца.(cl.63.ZJN)
3. Комисија остаје при првобитном захтеву.
Захтевано овлашћење за партије: 1,8,9,11,12,13 је из разлога обавезе НаручиоцаКорисника о старању наведених апарата у смислу функционалности и поузданости
дијагностике као и очекиваном времену коришћења.

Комисија за ЈН 13-7/2016

