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Град Сомбор као Наручилац спроводи поступак јавне набавке услуга – 404-254/2018-VIII
Помоћ и нега у кући, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана 20.12.2018. године.
Заинтересованa лицa су дана 25.12.2018. године, електронским путем упутили Захтев
Наручиоцу, за додатне информације и појашњење у вези са припремањем понуде и у том
смислу поставили питањe.
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следећи одговор:

ПИТАЊЕ бр. 1:
Ovim putem u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama podnosimo zahtev za pojašnjenje
konkursne dokumentacije na koji ste dužni da nam odgovorite u roku od 3 dana.
Konkursnom dokumentacijom kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke, pod
rednim brojem 2. naveli ste da je potrebno da ponuđač ima sertifikate: SRPS ISO 9001, ISO
14001, BS OHSAS 18001, ISO 27001 i ISO 37001.
Molimo da nam pojasnite zašto je potrebno ispunjenje dodatnih uslova u vidu posedovanja
navedenih sertifikata, kada licenca za obavljanje delatnosti pružanja usluge pomoć u kući, za
koju uslugu ste raspisali javnu nabavku, i njeno izdavanje od strane Ministarstva za rad,
zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja , ne podrazumeva posedovanje predmetnih napred
navedenih sertifikata, niti su isti uslov za dobijanje licence?
Smatramo, kao zainteresovano lice za podnošenje ponude u ovom postupku javne nabavke, koje
poseduje licencu ministarstva za pomoć u kući, da određivanje dodatnih uslova u vidu navedenih
sertifikata, predstavlja kršenje odredbe člana. 10. stav. 2. Zakona o javnim nabavkama koji
naručiocu zabranjuje ograničavanje konkurencije, a posebno zabranjuje onemogućavanje bilo
kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom
pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i
kriterijuma.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1.
Чланом 75. став 1. тачка 5. ЗЈН прописан је обавезан услов који понуђач мора
доказати:
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
У конкурсној документацији на страни 7/36 у делу који се односи на Обавезне услове
наведено је следеће:

5.

Да има лиценцу за пружање предметне
услуге, односно да је Решењем
Министарства за рад запошљавање,
борачка и социјална питања утврђено да
је испунио услове и стандарде за
пружање наведене услуге

Доказ:
Лиценца
(Решење
Министарства за рад запошљавање,
борачка и социјална питања да је
испунио услове и стандарде за
пружање наведене услуге).

У члану 76. ЗЈН наведено је да Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке.
Како се обавезни и додатни услови разматрају одвојено у самом ЗЈН, тако их треба
посматрати одвојено и у предметној набавци. Лиценца – Решење Министарства је
одређено као обавезан услов, а достављање ISO standarda као доказа о пословном
капацитету и наведен је у делу додатних услова.
Наручилац сматра да је понуђач који поседује наведене стандарде у могућности да
квалитетније и стручније изврши предметну услугу, а самим тим што се ради о
специфичној јавној набавци и веома је битно смањење ризика од злоупотребе података,
заштите здравља и безбедности на раду итд.
ЗЈН у члану 81. предвиђа могућност подношења понуда у заједничкој понуди, па самим
тим не може се говорити о дискриминацији јер је остављена могућност да се понуда
подносе као заједничка са другим понуђачем који поседује наведене стандарде.
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