ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 5.2-6915
Дана: 19.03.2018.
Предмет: Одговор на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућен путем
електронске поште (maila) дана 16.03.2018. године за јавну набавку мале вредности услуга –
Услуга медицине рада, број 15/18.
Дана 16.03.2018. године у 14,15 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске
поште питања - везано за јавну набавку мале вредности услуга – Услуга медицине рада,
број 15/18. Наручилац дана 19.03.2018. године у 08,13 часова електронским путем потврдио
пријем питања.
Питања гласе:
„Поштовани,
Корисећи електронску пошту као легитимно средство комуникације у поступцима јавних
набавки, желели бисмо да Вам поставимо следеће питања у вези са поступком јавне набавке
мале вредности број 15/18 – услуга медицине рада:
ПИТАЊЕ БР.1 На страни 20/72 предметне конкурсне документације у склопу
додатног услова – пословног капацитета, захтевате достављање фотокопија важећих
стандарда SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS OHSAS 18001. Имајући у виду да се
један од захтеваних стандарда односи на токсиколошка испитивања која нису предмет јавне
набавке, сматрамо да захтевани услов није у логичкој вези са предметом јавне набавке што
је у супротности са чланом 76. Закона о јавним набавкама и да тиме неоправдано
ограничева конкуренцију што је у супротности са чланом 12. Закона о јавним набавкама.
Увидом у техничку спецификацију захтеваних прегледа јасно је да сте у склопу
лабораторијских анализа предвидели само биохемијске лабораторијске анализе па при томе
остаје нејасно због чега захтевате сертификат који се односи на токсиколошке анализе када
исте нису предмет јавне набавке. Молимо Вас да сходно томе измените конкурсну
документацију и да избаците захтевани стандард који се односи на токсиколошка
испитивања и тиме прилагодите исту основним начелима Закона о јавним набавкама
ПИТАЊЕ БР.2 Имајући у виду да је Законом о јавним набавкама предвиђена
обавеза наручиоца да у поступцима јавних набавки омогући што већу конкуренцију, и да је
забрањено фаворизовање одређених произвођача или у конкретном случају издваоца
сертификата, при чему наручилац приликом навођења одређених елемената попут робног
знака, патента, типа или произвођача мора навести и пратеће речи „или одговарајуће“, да
ли ће прихватити сертификат SRPS ISO 15189:2014 који издаје Акредитационо тело Србије
а које се односи на биохемијска и хематолошка лабораторијска испитивања?
ПИТАЊЕ БР.3 Надовезајући се на питање бр.1, сматрамо да захтев у погледу
кадровског капацитета на страни 20/72 предметне конкурсне документације где захтевате
једног специјалисту токсиколошке хемије такође није у логичкој вези предметне јавне
набавке имајући у виду да токсиколошке анализе нису предмет јавне набавке. Да ли ћете
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сходно горе наведеном избацити захтевани услов кадровског капацитета и тиме
прилагодити додатне услове техничког спецификацији?
ПИТАЊЕ БР.4 На страни 21/72 у склопу додатног услова кадровског капацитета
захтевате минимум једног лекара специјалисту интерне медецине – кардиолога.
Надовезајући се на претходна питања, такође сматрамо да наведени услов није у логичкој
вези са предметом јавне набавке имајући у виду да прегледе из техничке спецификације као
што су електрокардиограм (12 одвода) о Харвард степ тест могу урадити и лекар
специјалиста интерне медицине и лекар специјалиста медицине рада.
У прилогу Вам достављамо Решење Републичке комисије које се односи на сличну
ситуацију у којој је наручилац одбио понуду подносиоца захтева за заштиту права због
тврдње да једино лекар специјалиста кардиологије може обављати прегледе
кардиоваскуларног система. У конкретном случају наручилац се према налогу Републичке
комисије обратио Министарству здравља које доставило обавештење да понуђач који је био
подносилац захтева за заштиту права може обављати прегледе медицине рада који су били
предмет јавне набавке и без лекара специјалисте кардиологије.
Да ли ћете сходно горе наведеном избацити захтевани услов кадровског капацитета и
тиме прилагодити додатне услове техничког спецификацији?“
Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена
питања.
ОДГОВОР БР. 1: Наручилац не прихвата сугестију из питања бр. 1. која се односе на
токсиколошка испитивања јер је сходно техничкој спецификацији Наручиоца на појединим
радним местима потребно некада обавити испитивања везана за хемијске штетности,
коришћења опасних материја, могућност тровања.
ОДГОВОР БР. 2: Стандард SRPS ISO 15189:2014 може да се призна али то не искључује
захтеване сертификате за три наведена стандарда које је понуђач дужан да достави, а која су
тражена као додатни услов пословног капацитета.
ОДГОВОР БР. 3: С обзиром да је Наручилац не прихвата сугестију из питања бр. 1, такође
не прихвата да избаци захтевани услов кадровског капацитета а који се односи на једног
специјалисту токсиколошке хемије јер је сходно техничкој спецификацији Наручиоца на
појединим радним местима потребно некада обавити испитивања везана за хемијске
штетности, коришћења опасних материја, могућност тровања.
ОДГОВОР БР. 4: У складу са постављеним питањем Наручилац ће извршити измену у
конкурсној документацији и то:
- специјалиста интерне медицине или кардиолог – интерниста.
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Измењена конкурсна документација заједно са Измењеним позивом, Обавештењем о
изменама и допунама конкурсне документације и Обавештењем о продужење рока за
подношење понуда биће објављена и доступна сваком заинтересованом лицу на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке
Доставити:
 Служби „Јавних набавки“
 Архиви

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА

21000 Нови Сад

Масарикова 17

+381 (0) 21 488 3333

www.vikns.rs

