Наручилац: ЈКСП „Топола“
Миливоја Петровића Блазнавца 6
34310 Топола
Јавна набавка број 07-МВ/2019 –услуга осигурања
Дана: 16.01.2019. године

У вези јавне набавке број 07-MВ/2019 услуга осигурања, дана15.01.2019. год. путем e-mail адресе,
пристигао је захтев за додатним информацијама заинтересованог понуђача
1. Стандард ИСО 14001-систем менаџмента заштите животне средине
Наручилац је у конкурсној документацији на стр.8/32 као један од додатних услова одредио
да понуђач мора испунити пословни капацитет, односно да има важећи сертификат којим
се доказује да има систем пословања усаглашен са захтевом ИСО 14001, издат од
акредитованог сертификационог тела, као и да сертификат гласи на понуђача.
У складу са чл.10 ст.1 ЗЈН, наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је
већу конкуренцију.
Ставом 2. Истог члана порписано је да наручилац не може ограничити
конкуренцију, а посебно не може онемогућити било ког понуђача да учествује у поступку јн
неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских
услова, техничких спецификација и критеријума.
Чланом 76.ст.2 ЗЈН прописано је да наручилац у конкурсној документацији одређује
додатне услове за учешће у поступку јавне наваке у погледу финансијског, пословног,
техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне
набавке.
Чланом 76.ст.6 ЗЈН одређено 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.
Стандард ИСО 14001 није у логичкој вези са набавком услуге осигурања и
нарушава конкуренцију, што је потврђено у Решењу Републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки бр.4-00-761/2016 од 25.07.2016.год.
2. 2.1. Наручилац је и поред горе спорног додатног услова одредио да понуђач мора
имати усаглашен систем пословања са стандардима ИСО 1002 и 7001, што је
очигледна омашка.
Да ли
наручилац мисли на стандарде ИСО 10002 (који се доказује копијом
сертификата, односно потврде о усаглашености) и ИСО 27001 (који се доказује копијом
сертификата)?
2.2 Као додатни услов на стр.8/32 је предвиђен и додатни услов финансијског
капацитета-да понуђач располаже укупним капиталом у 2017 год. У износу већем од
1.800.000.000,00 динара, а који се доказује обрасцем АК-НО/РЕ на дан 31.12.2017 год.
Имајући у виду да у обрасцу АК-НО/РЕ не постоји позиција „укупан капитал“, да ли је
наручилац мислио на Биланс успеха, позиција АОП 0401 „капитал“?

ОДГОВОР:

1.Наручилац, увидом у достављени доказ (решење републичке комисије) и детаљнијом провером
наведеног стандарда, прихвата сугестију потенцијалног понуђача, па ће изменом конкурсне
документације избацити тражени стандард SRPS ISO 14001.
2.1. Наручилац је сам уочио грешку, па је првом изменом исправио техничку (куцачку) грешку код
неведених стандарда, и у њој стоји уместо ISO1002 – 10002 и уместо ISO7001 – 27001.
2.2 Наручилац је у конкурсној документацији навео да се као доказ за финансијски капацитет
достави или образац АК-НО/РЕ или биланс стања за 2017 год, али како у образцу АК-НО/РЕ не
постоји посебна ставка „укупан капитал“, већ друге врсте капитала, наручилац прихвата сугестију
потенцијалног понуђача и другом изменом конкурсне документације ће овај образац као доказ
обрисати, те ће као једини доказ за финансијски капацитет (укупан капитал за 2017 год) бити
биланс стања за 2017 год.

Комисија за ЈН

