Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд
Број: 404-02-92/2016-11
Датум: 14.03.2016. године

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и продужење рока за
подношење понуда за јавну набавку број 404-02-92/2016-11
У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-92/2016-11 за
доделу уговора о набавци услуга систематског прегледа запослених, редни број
1.2.15., за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке
www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs
02.03.2016. године, Наручиоцу је, дана 11.03.2016. године електронском поштом
стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег
садржаја:
1. На страни 4/37 предметне конкурсне документације , од понуђача
захтевате да све наведене прегледе за једног запосленог обави на једној локацији
здравствене установе.
Овим захтевом Ви онемогућавате да се понуда поднесе са подизвођачем
који управо ангажован да пружи услуге које не може да пружи понуђач тј.
онемогућавате заједничку понуду где се удружује више понуђача из разлога
испуњења услова како би пружили предметне услуге.
Дакле, Вашим захтевом оставили сте понуђачу само једну могућност- да
наступи самостално. Овим захтевом сте оставили понуђачу само могућност
самосталног наступа, из следећег разлога:
Важеће Решење здравственог инспектора издато од Министарства здравља
у испуњености услова за обављање здравствене делатности (члан 75. став 1.
Тачка 5) Закона о јавним набавкама), односи се на просторије понуђача које
је регистровао за обављање делатности. С обзиром да захтевате да понуђач пружи
све услуге на истој локацији, то аутоматски значи да је онемогућен наступ са
подизвођачем/групом понуђача, јер Решења надлежног Министарства која
подизвођачи/чланови групе понуђача поседују се односе на више локација.
У прилогу Вам достављамо Решење Републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки које се односи на сличну ситуацију у којој је
наручилац захтевао да се сви прегледи обаве на једној истој локацији здравствене
установе.
Молимо Вас да наведени додатни услов избаците и тиме омогућите што
већу конкуренцију у складу са Чланом 10. Закона о јавним набавкама (("Сл.
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
2. На страни 20/37 предметне конкурсне документације захтевате да у цену
систематског прегледа буду урачунати и основни и допунски прегледи који
су индиковани од стране лекара.

Сматрамо да је таквим захтевом нејасно дефинисан предмет јавне
набавке и да заинтересовани понуђачи не могу на објективан начин формирати
јединичне цене систематских прегледа, које су основ за међусобно упоређивање
понуда.
Горенаведена техничка спецификација не даје довољно информација о
томе да ли понуђена цена обухвата само основне прегледе или кумулативно
основне и индиковане, што има директну узрочно-последичну везу са начином
формирања јединичне цене која је основ за међусобно упоређивање понуда.
Техничка спецификација због своје неодређености оставља простор
понуђачима да јединичне цене формирају према сопстевном схватању конкурсне
документације, које не би одговарале стварним потребама наручиоца (нпр
понуђач би урачунао и трошкове одређених индикованих прегледа који се
неће ни радити).
Понуђачи не знају унапред који ће индиковани прегледи бити неопходни,
па самим тим ни коју ће јединичну цену формирати.
Илустративно посматрано, сличан случај бисмо нпр. имали при пружању
услуге сервисирања аутомобила, када би корисник услуге захтевао да пружалац
услуге (сервис) у цену малог сервиса урачуна све додатне трошкове (замену
кочница, амортизера и осталих услуга које свакако превазилазе цену малог
сервиса).
У прилогу Вам достављамо Решење Републичке комисије за заштиту права
у поступцима јавних набавки које се односи на сличну ситуацију у којој је
наручилац захтевао да у цену буду урачунати и индиковани прегледи. Решење
одражава јасан став Републичке комисије да је таквим начином формирања цена
нејасно дефинисан предмет јавне набавке.
Молимо Вас да избаците горенаведени захтев да понуђач сноси трошкове
индикованих прегледа, и самим тим омогућите реално формирање јединичних
цена које су основ за упоређивање понуда.
3. На страни 8/37 предметне конкурсне документације у склопу додатних
услова, тачније кадровског капацитета, захтевате да понуђач има у радном односу
или ангажованог уговором, између осталог, лекара специјалисту неуролога.
Према свим домаћим и међународним стандардима у области медицине, а сходно
и мишљењу Министарства здравља Републике Србије, начелни став је да лекар
специјалиста неуропсихијатрије може обављати и неуролошке и
психијатријске прегледе.
Да ли ћете у циљу обезбеђења што веће конкуренције у складу са чланом
10 важећег Закона о јавним набавкама, дозволити да понуђач који радно ангажује
лекара специјалисту неуропсихијатрије испуњава кадровски капацитет у
склопу додатних услова предметне јавне набавке?
У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном
документацијом, Комисија даје следећи одговор:
Комисија Наручиоца захваљује понуђачу на указаним примедбама за које
сматрамо да су основане па је сходно томе одлучено да се у смислу наведених
недостатака измени конкурсна документација и продужи рок за подношење
понуда.

У вези питања понуђача под редним бројем 2, овом приликом напомињемо
да је у питању техничка грешка, с обзиром да је Комисија приликом припреме
конкурсне документације имала више варијанти техничких спецификација, а
једна од њих је и опција са основним и додатним прегледима који су индиковани
од стране лекара специјалисте. Како се од ове варијанте одустало, у тексту је на
страни 20/37 грешком остала напомена да су у цену систематског прегледа
урачунати и основни и допунски прегледи.
Имајући у виду наведено Наручилац је продужио рок за подношење
понуда тако да уместо 21.03.2016. године до 12:00 часова, рок за подношење
понуда истиче 22.03.2016. године у 12:00 часова.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 22.03.2016. године у 13:00 часова
у просторијама Управe за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 4.спрат,
канцеларија број 416, уз присуство овлашћених представника понуђача.

КОМИСИЈА

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације.

