Број: 10-10/16
Дана: 08.03.2016.године
PREDMET: Питање потенцијалног понуђача и одговор наручиоца у поступку јавне набавке
услуге скупљања, транспорта и третмана медицинског отпада са потрошним материјалом,
ЈН 10-10/16 за потребе Дома здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' Стара Пазова.
Питање:
Поштовани,
На основу члана 63. став 2, а у вези са чланом 149. став 3.Закона о јавнимнабавкама („Сл. гласник
РС”, бр. 124/12,14/15 и68/15), у даљемтексту: ЗЈН, у име и за рачун заинтересованог лица
захтевамо од наручиоцаДом здравља „Др. Јован Јовановић Змај“, Стара Пазова, додатне
информације и појашњења конкурсне документације за ЈН бр. 10-10/16- сакупљање
транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом, ас`тим у вези
указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности које би могле бити основ за
поступање заинтересованог лица по члану 149. став 3. ЗЈН, пошто су у садржини конкурсне
документације повређени прописи којима се уређује поступак јавне набавке, према следећем:
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 10-10/06, није припремљена тако
да понуђачи на основу ње могу припремити прихватљиву понуду нити је сачињена у складу са
Правилником о обавезним елементима конкурснедокументације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова – СЛ. Гласник Републике Србије бр.
86/2015.
У смислу изнетог молимо следеђаразјашњења и усаглашавања садржине конкурсне документације
са важећим одредбама ЗЈН:
1. Колико укупно страна садржи конкурсна документација ЈН бр. 10-10/16- сакупљање
транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом? –
Обавеза наручиоца из члана 81 став 8 ЗЈН;
2. Молимо да ускладите садржину Конкурсне документације са Правилника о обавезни
елементи конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (Сл.
Гласник РС бр. 86/2015);
3. Да ли је довољан за испуњење обавезног услова из члана 75 тачка 5 ЗЈН „да понуђач
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима“ доставити као
Доказ:

ВажећуИнтегралну дозволу за сакупљање, транспорт и третман неопасног и опасног
медицинског отпада на
територији Републике Србије коју
издаје надлежно
министарство за заштиту животне средине ( сада Министарство пољопривреде и
заштите животне средине). -Члан 59 и члан 60 Закона о управљању отпадом, са
пратећим доказом Решењем о локацијској дозволи за третман опасног отпада коју
издаје локална управа где се постројење налази.
Молимо ускладите са појединачним законима: Закон о збрињавању отпада и
пратећим прописима -Правилник о збрињавању медицинског отпада.
4. Појасните од колико сати до колико сати је радно време стручне службе наручиоца
која води поступак јавне набавке? Питање је ако радно време траје од 8-16 сати
немогуће је поднети понуде непосредно пре истека рока за подношење понуда 11.03.2016.
до 8 сати (на пример у 7 часова и 52 минута).
Молимо појасните
5. У конкурсној документацији дефинисали сте Рок извршења услуге на страни 3,
неопходно је у истој тачки дефинисати и рокове испоруке амбалаже, да би понуђачи
били упознати, односно да би трошкове испоруке укалкулисали у цену.
Молимо појасните.
6. На страни 3 Конкурсне документације прописали сте ЦЕНЕ.
Појасните јединичне цене и укупну цену (вредност) шта све треба да буде укључено у
понуђену укупну цену, да ли је то цена услуге, преузимања, превоза, третмана и
збрињавања медицинског отпада за орјентационе годишње количине отпада ,
увећана за укупну цену за орјентационе годишње количине. Да ли се цена исказује са
ПДВ-ом и беу ПДВ-а, да ли се у понуди уписује и словима или не?
7. У поглављу Конкурсне документације које је означено као КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ на страни 3, - ПОЈАСНИТЕ- Која цена из понуде се пореди,
како се пореде цене, да ли се и како формира раг листа?-Формирање Ранг листе
значајно је ако прворангирани понуђач одустане после доделе уговора у том случају, ако је
наручилац предвидео у конкурсној документацији, може Одлуку о додели уговора ставити
ван снаге , затим донети нову одлуку по којој уговор додељујњдругорангираном понуђачу.
8. Рок важења понуде не може бити елемент критеријума, самим тим ни резервни елемент
критеријума. Како сте дефинисали може бити основ за подношење Захтева за заштитун
права.
Молимо пропишите други резерни елемент критеријума, односно бришите „рок
важења понуде“.
9. Сходно члану 75 став 2 ЗЈН „наручилац је дужан да од понуђача захтева да при
састављању својих
понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које
произлазе из важећих прописа О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА
РАДА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ.
Молимо ускладите конкурсну документацију са наведеним.
10. На страни 3 Конкурсне документације наводите:
„Искључење понуда – биће разматране само исправне понуде, понуде за партију која је у
целости попуњена, понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају
све захтеве из конкурсне документације.“
Важеће одредбе ЗЈН не познају термине „искључење понуда“ и „исправне понуде“ Чланом
3. ЗЈН дефинисана је у тачки 31) „блаовремена понуда“;у тачки 32) „одговарајућа понуда“ и
у тачки 33) “прихватљива понуда“. Како не постоје неисправне понуде, наручилац их по том

оиснову не може одбацити иако је прописао у конкурсној документацији да неисправне
понуде неће разматрати, „већ ће бити одбачене“.
Молимо наручиоца да усклади термине у Конкурсној докумернтацији са важећим
ЗЈН.
11. На страни 4 прописали сте: „Наручилац задржава право да у случају неповољних понуда
не донесе одлуку о додели уговора о јавнојнабавци“.
Појасните у складу са којом одредбом и које понуде проглашавате за неповољне,
термин „неповољна понуда“ није познат у ЗЈН.
12. У поглављу Закључење уговора на страни 4 Конкурсне документавије наводите обавезу
понуђача да достави бланко соло меницу за добро извршење посла, а да навеено нисте
дефинисали и Конкурсној документацији ( непознато је да ли се меница региструје или не,
да ли се доставља менично писмо…) ПОЈАСНИТЕ.
13. Ускладите додатне услове са чланом 76 ЗНН – Не може бити додатни услов дефинисано
под тачкама 5.; 6.; Додатни услов под тачком 7.-„да се докаже позитиван финансијски
резучтат у претходне три године (2012,2013 и 2014)“ ПОЈАСНИТЕ: Каквог значаја има
то за наручиоца пошто се може десити да је понуђач који докаже захтевано пословао
са негативним финансијским резултатом у 2015 години и рачун му је у блокади преко
60 дана са прекидима у последњих три месеца.
14. Појаснитекоји услов се испуњава доказом „Уговор о ангажовању саветника за
безбедност у транспорту опасног терета“ Зашто је то значајно за наручиоца и који
услов се тиме доказује. Који пропис обавезије наручиоца да ово захтева?
15. На страни 7 Конкурсне документације треба брисати тачку 4) и садржину исте пошто
се не доказује изјавом већ доказима.Молимо наручиоца да усклади Изјаву са ЗЈН.
16. Образац на страни 8 Конкурсне документације треба да садржи у колони 5- јединичну цену
без ПДВ-а; у колиони 6 – јединичну цену са ПДВ-ом; у колони 7- Укупну цену без ПДВ-а; у
колони 8)- укупну вену са ПДВ-ом, као и испод врсте 8.- збир колоне 7 укупно без ПДВ-а
што се пореди при стручној оцени понуда и збир укупне цене са ПДВ-ом. Молимо да
ускладите табелу како бисте задовољили садржај Обрасца структуре цена, додајте
упутство како се табела попуњава.
17. На страни 9 додајте „РОК ПРЕУЗИМАЊА МЕДИЦИНСОГ ОТПАДА једном недељносваког уторка“ да пи рок био садржан у обрасцу понуде који је саставни део уговора.
18. Обавезан део Конкурсне документације треба да буде и Изјава о независној понуди.
МОЛИМО ДОПУНИТЕ.

Одговор:
Поштовани,
-

Обавештавамо Вас да ће се конкурсна документација изменити у складу са Правилником о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (,,Сл.Гласник РС'' 86/2015).

-

Радно време стручне службе наручиоца са странкама је од 07:00-14:00h.

-

Кроз измене конкурсне документације извршиће се измена и дефинисаће се сви услови
(цена, рок, образац понуде, додатни услови).

-

Услед измене конкурсне документације, доћи ће до продужетка рока за подношење понуде,
о чему ћете бити обавештени путем Портала јавних набавки.

Комисија за јавне набавке Дома здравља
,,Др Јован Јовановић Змај''
Стара Пазова

