Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/3699
Датум: 18.12.2020. године.
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за набавку услуга: ЈНМВ 25.1.2.7/2020 " Текуће
поправке и одржавање немедицинске опреме":
Питање заинтересованог лица:
1. U partji 2 " Održavanje klima uređaja " naveli ste za kadrovski kapacitet da ponu đač mora da ima 10
zaposlenih u stalnom radnom odnosu . Ovaj zahtev nije u skladu sa ZJN jer ponuđač može da poseduje kadrove u
skladu sa Zakonom o radu i to da budu stalno zaposleni ili na privremenim i povremenim poslovima ili ugovorom o
delu . Molomo Vas da izvršite korekciju tenderske dokumentacije u skladu sa zakonom .
2 . U partji 2 " Održavanje klima uređaja " naveli ste slučajno ili namerno u kadrovskim kapacitetima da ponuđač
mora da ima 10 zaposlenih tehničke struke , a az pomenutu nabavku mozete primeniti diplome mehaničara ili
tehničara za rashladne i klima uređaje . Ovakav široki zahtev za " tehničke struke " ponuđači mogu dostaviri
diplome iz oblasti održavanja liftova , pogona ,motora i merno regulacione tehnike i sl. što apsolutno nije u logičnoj
vezi sa predmetnom nabavkom .Molimo Vas da izvršite korekciju tenderske dokumentacije u skladu sa zakonom .
3 . U partji 2 " Održavanje klima uređaja " zahtevate sklučajno ili namerno kroz kadrovski kapacitet jednog
mašinskog inženjera i elekrotehničara za mernu i regulacionu tehniku što apsolutno nije u logičnoj vezi sa
predmetnom nabavkom .Ovakav vid održavanja zahteva mehaničara ili tehničara za rashladne ili termičke ili klima
uređaje što postoji smer u našem srednjem obrazovanju .Ovakav Vaš zahtev eventualno za mašinskog inženjera bi
mogao da se primeni samo u slučajevima izgradnje novog objekta koji bi imao rashladnu opremu .Molimo Vas da
izvršite korekciju tenderke dokumentacije u skladu sa zakonom .
4. U partji 2 " Održavanje klima uređaja " kroz tehnički kapacitet naveli ste slučajni ili namerno zahtev za
najmanje tri servisna vozila u vlasništvu . Ovakav zahtev je neprimenjiv jer ZJN dozvoljava i drugi način
posedovanja vozila kao što je lizing , zakup , ugovor o korišćenju itd. Molimo Vas da izvršite korekciju tenderke
dokumentacije u skladu sa zakonom .
5 . Upartiji 3 " Održavanje VRF opreme i ventilacione komore " kroz kadrovski kapacitet opet slučajno ili
namerno zahtevate 5 stalno zaposlenih u radnom odnosu tehničke struke što nije u skladu sa zakonom o radu ( kao i
pitanje broj 1.) od kojih je opet jedan mašinski inzenjer što nije u logičnoj vezi sa javnom nabavkom ( kao u pitanju
broj 3 za mašinskog inženjera ) . Molimo Vas da izvršite korekciju tenderke dokumentacije u skladu sa zakonom .
6 . U partiji 4 " Servisiranje i održavanje elekričnih uređaja " kroz kadrovski kapacitet opet slučajno ili namerno
zahtevate 5 stalno zaposlenih u radnom odnosu tehničke struke što nije u skladu sa zakonom o radu ( kao i pitanje
broj 1.) od kojih je opet jedan mašinski inzenjer što nije u logičnoj vezi sa javnom nabavkom ( kao u pitanju broj 3
za mašinskog inženjera ) . Molimo Vas da izvršite korekciju tenderke dokumentacije u skladu sa zakonom .
Napominjemo i to da smo primetili u Partiji 3 i Partiji 4 da ste propustili slučajno ili namerno da navedete
zahteve u pogledu tehničkog kapaciteta odnosno da niste zahtevali servisna vozila što je itekako neophodno za ovu
partiju tj. vršenje usluga koje se zahtevaju u partijama , ali možda ste išli na to da će jedan ponuđač obavljat partiju 2
, Partiju 3 i Partiju 4 pa zato i niste zahtevali .

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/3699-2
Датум: 21.12.2020. године.
На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за набавку услуга: ЈНМВ 25-1.2.7/2020 " Текуће
поправке и одржавање немедицинске опреме"

Одговор заинтересованом лицу:
1. Кадровски капацитет одређује искључиво Наручилац према својим потребама и на

основу испитивања тржишта, никако Понуђачи на основу својих могућности.
2. Што се тиче „техничке струке“,Наручилац је дао могућност већем броју понуђача

да учествује,односно омогућава што је већу конкуренцију чл.10.став 1 ЗЈН.
3. Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације.
4. Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације.
5. Кадровски капацитет одређује искључиво Наручилац према својим потребама и на

основу испитивања тржишта, никако Понуђачи на основу својих могућности.
6. Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације.

Комисија за ЈНМВ 25-1.2.7/2020

