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Дел.бр.913/17
Датум: 18.07.2017.

Предмет: Појашњење

Питање:
На основу члана 63. ст.2 Закона о јавном набавкама (у даљем тексту ЗЈН) као
заинтересовано лице (консултантско предузеће ангажовано од стране потецијалног понуђача) у
поступку јавне набавке тражимо појашнјенје додатног услова наведеног на страни 12 од 23
Конкурсне документације, где је поред осталог наведено „У понуди је неопходно навести
референц-листу на којој се налазе најмање 3(три) Здравствене установе или Лабораторије
акредитоване по SRPS ISO IEC 17025, које пружају услуге биохемијских, физичко-хемијских
или микробиолошких испитивања, а којима су пружене консултантске услуге“.
Чланом 76. ст.6. ЗЈН прописано је „Наручилац одређује услове за учешће у поступку
тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне
набавке“. Молим Вас да нам објасните логичку везу вашег додатног услова у коме тражите да
понуђач достави референтну листу на којој се налазе најмање 3(три) Здравсвене установе или
Лабораторије акредитоване по SRPS ISO IEC 17025 и поступка јавне набавке који Ви
спроводите, а чији је предмет консултантске услуге за прелазак на нову верзију стандарда ISO
9001:2008 . Увидом у податке на Вашем WEB сајту где сте у делу сертификати навели
сертификате које Ваша установа поседује јасно се види да је Вама сертификат ISO 9001:2015
издат за „ Пружање услуга из домена здравствене делатности у области физичког, менталног и
социјалног здравља становништва, промоције здравља, заштите животне средине и радне
околине, здравственог менаџмента, квалитета и ефикасности здравственог система,
интегрисаног система јавног здравља и јавног здравља приликом елементарних и других већих
непогода и ванредних прилика“, док се сертификат SRPS ISO IEC 17025:2006 који Ви
поседујете односи на послове испитивања. Поред овга сертификати и систем сертификације
SRPS ISO IEC 17025 ( за који тражите референце да је понуђач пружао консултантске услуге) и
консултантске услуге за прелазак на нову верзију стандарда ISO 9001:2015, апсолутно нису ни
у каквој логичкој вези осим да је овако дефинисање додатног услова извршено у циљу
дискриминације понуђача и ограничавања конкуренције, што је у директној супротности са
Начелима јавних набавки, а посебно са чланом 10 ЗЈН који прописује да је „Наручилац дужан
да у поступку јавне набавке омогући што је већу конкуренцију“, док став 2. истог члана
прописује „Наручилац не може да ограничава конкуренцију, а посебно не може онемогућавати
било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких
спецификација и критеријума“
На основу напред наведеног тражимо од Вас да извршите измену конкурсне
документације и да дискриминаторски додатни услов наведен на страни 12 од 23 Конкурсне
документације, а који смо напред навели избришете и тиме поступите сходно одредбама Закона
о јавним набавкама, у супротном бићемо принуђени да покренемо поступак заштите права пред
надлежном Републичком Комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки.
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Одговор:
На страни 12 Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности набавке консултантске
услуге за прелазак на нову верзију стандарда ISO 9001:2015 за потребе Завода, број јавне набавке
5/17 стоји "У понуди је неопходно навести референц-листу на којој се налазе најмање 3 (три)
Здравствене установе или Лабораторије акредитоване по SRPS ISO IEC 17025, које пружају услуге
биохемијских, физичко-хемијских или микробиолошких испитивања, а којима су пружене
консултантске услуге."
Наглашено је да у референцама може да стоји Здравствена установа или акредитована Лабораторија.
Здравствене установе могу бити оранизоване као носиоци примарне, секундарне, или здравствене
заштите терцијерног нивоа, при чему
1. Примарни ниво здравствене заштите подразумева, између осталог:
 Апотекарску делатност,
 Стоматолошку заштиту,
 Здравствена заштита деце и омладине
 Здравствена заштита жена
 Здравствена заштита одраслог становништва
 Хигијенско-епидемиолошку заштиту,
 Праћење здравственог стања становника и провођење мера за заштиту и унапређење здравља
становника,
 Превенцију, лечење и рехабилитацију болести и повреда,
 Рано откривање и сузбијање фактора ризика масовних незаразних болести,
 Специфичну превентивну здравствену заштиту младих, нарочито у основним, средњим школама
и високим школама
 Имунизацију против заразних болести,
 Лечење и рехабилитацију у кући болесника,
2. Секундарни ниво здравствене заштите подразумева:
 Специјалистичко-консултативне делатности, које се, у начелу, организује у болницама, по
територијалном принципу, са циљем да се грађанима обезбеди доступност здравствене заштите
специјалистичко-консултативног нивоа из: интерне медицине, опште хирургије, неурологије,
оториноларингологије, офталмологије, ортопедије, дерматологије и радиолошка дијагностика.
 Болничка здравствена делатност
Болничка здравствена делатност обухвата: дијагностику, лечење и медицинску рехабилитацију,
здравствену негу, боравак и исхрану пацијената у болницама.
3. Терцијарни ниво здравствене заштите је најсложенији облик здравствене заштите из области:
 специјалистичко-консултативних делатности.
Делатност Завода обухвата праћење, истраживање и проучавање:
 здравственог стања и здравствене структуре становништва, квалитета животне средине, узрока,
појава и ширења заразних и других болести од социо-медицинског значаја;
 микробиолошка испитивања узорака за пацијенте из здравствених установа Срема;
 лабораторијска испитивања из области животне и радне средине (при чему је лабораторија
акредиотована по SRPS ISO IEC 17025);
 организације и рада здравствених установа.
У Заводу за јавно здравље се велики број докумената менаџмента системом квалитета (укњучујући
Пословник, процедуре и упутства) примењује у свим организационим целинама и на све делатности
Завода, тако смо из очигледних разлога захтевали поменуте додатне услове.
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Тиме што смо омогућили Понуђачу да у референц листи може да наведе било које три Здравствене
установе, односно Лабораторије, сматрамо да Наручиоц наведеним не ограничава конкуренцију, већ
одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета, а што
потребно имајући у виду предмет јавне набавке. (Члан 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС",
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015))

Тамара Петаковић
Јадранка Костић

