ПУ „Радост“ Нови Бановци

Дел. бр.434-1/2019
Датум: 14.06.2019.
Предмет: Додатне информације/појашњења конкурсне документације ЈНМВ
3/2019--Набавка материјала за одржавање хигијене обликована у три партије
Наручилац, Предшколаска установа „Радост“ из Нових Бановаца, Кабларска бб
у складу са чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну
набавку бр. ЈНМВ 3/2019-Набавка материјала з одржавање хигијене обликована у
три партије по Захтеву заинтересованог понуђача за учешће у предметној јавној
набавци од 11.06.2019.године у коме се наводи:
ПРЕДМЕТ: “Додатне информације и појашњења за ЈН бр. ЈНМВ 3/2019
ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ПРИМЕДБА НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ДЕЛУ 4.3.
У вашој конкурсној документацији, у делу „ДОДАТНИ УСЛОВИ“ на
страни 5, захтевате:
Р.Б
.

1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ /чл.76.ЗЈН

Да понуђач поседује важећи сертификат о
примени система менаџмента заштитом
животне средине у складу са захтевима
стандарда ISO 14001:2015
(за област
према предмету набавке)

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Важећи сертификат о примени система
менаџмента заштитом животне средине у складу
са захтевима стандарда ISO 14001:2015

Издат од овлашћеног сертификационог тела
(копија)

Пре свега истичемо да захтевани стандарди ИСО 14001 – стандард за заштиту
животне средине није у логичкој вези са предметом Наручиоца - јавне набавке добара
„МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ“.
Наручилац ни у једном делу конкурсне документације са аспекта предмета јавне
набавке није оправдао додатни услове за наведени стандард, нити образложио на који
начин он има утицај на квалитет понуде добара,која су предмет набавке.
Наиме, према одредбама члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама Наручилац је
дужан да од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, а што је Наручилац и
учинио дефинишући обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне
набавке.Дакле, поступање понуђача у складу са прописима који дефинишу заштиту на
раду као и заштиту животне средине спадају у обавезне услове за учешће у поступцима
јавних набавки према члану 75. Закона о јавним набавкама те исти не могу бити

дефинисани као додатни услови према члану 76. Закона о јавним набавкама.

На страни бр. 5 и бр.38 конкурсне документације Наручиоца стоји:
на стр.5: 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Испуњенпст обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.77.
став 4. Закпна, ПОНУЂАЧ доказује достављањем ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА(Образац бр.3.1. )

образац бр.3.1. у коме је:
на стр.38: Образац 3.1
ЈНМВ 3/2019-д - Набавка материјала за одржавање хигијене обликована у три партије
Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-ЧЛАН 75. ЗЈН

У складу са чл. 77 став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
каозаступник понуђача, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________________________, у поступку
ЈНМВ број
3/2019 – д- Набавка материјала за одржавање хигијене испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан
75.став 1.Тачка 1) Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75.став 1. тачка
2)Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији члан 75.став 1.
тачка 4) Закона);
4) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75.став 2. Закона);

Према томе не можете захтевати у додатним условима оно што је наведено у обавезним,
за које сте предвидели ову изјаву. Једини стандард који има оправданост је ИСО 9001,
али ни он не гарантује да ћете у поступку ове јавне набавке добити од понуђача који га
поседује и гарантовани квалитет производа.
Гаранцију квалитета могу обезбедити само произвођачи тражених добара, те се
тражени стандард тиче искључиво самих произвођача, а не понуђача. Исто сте и
захтевали у конкурсној документацији на страни 29 –партије 2 (за ставке 20 и 21).
Сматрамо да сте неоправдано злоупотребили додатне услове, како би елиминисали
конкуренцију, чиме сте нарушили неколико чланова и начела Закона о ЈН, пре свега
чл.10 и 12 Захтеви у погледу испуњења услова конкурсне документације морају бити у
складу са начелом обезбеђивања конкуренције (чл. 10 ЗЈН) и начелом једнакости
понуђача (чл. 12 ЗЈН) као и чл. 76 ст. 6 који налаже да постављени услови не
дискриминишу понуђаче.
Захтевамо од наручиоца да измени конкурсну документацију у делу „ДОДАТНИ
УСЛОВИ“ брисањем захтеваног стандарда и усклађивањем документације у складу са
Законом о ЈН, будући да нигде у документацији нисте образложили оправданост таквог
захтева, нити како поседовање ИСО стандарда од стране понуђача утиче на квалитет
понуђених добара, а нарочито не логичку везу са предметом ЈН.
У прилог нашем захтеву су и бројна појашњења од стране Републичке комисије за
заштиту права понуђача, као и питања и одговори на сличне захтеве на Порталу ЈН.

ОДГОВОР:
Поштовани, размотрили смо Ваша питања и наручилац ће у делу ДОДАТНИХ
УСЛОВА извршити измену конкурсне документације.
Наручилац неће тражити поседовање ISO 9001 и ISО 14001 за понуђаче већ само за
произвођаче за сва тражена добара за Партију 1-Биоразградива средства за хигијену и
дезинфекцију и за Партију 2-Хемијска средства и прибор за одржавање хигијене
поседовање ISO 9001 за добра под редним бројем 20 и 21 у Обрасцу бр 2-Образац
структуре цене са упутством како да се попуни.
Наручилац је имао у виду обавезни услов из члана 75.став 2 ЗЈН и да понуђач мора да
испуни обавезе које призилазе из важећих прописа о заштити животне средине, али
тражени стандард (било онај који се односи на понуђача, било онај који се односи на
произвођача) није обавеза прописана законом или подзаконским актом који уређује
заштиту животне средине па је наручлац оценио да је за реализацију уговора који
додељује у поступку од значаја поседовање тражених стандарда.
Начело заштите животне средине и обезбеђења енергетске ефикасности (члан 13 ЗЈН)
обавезује на заштиту животне средине и гласи: Наручилац дужан да набавља добра,
услуге и радове који не загађују односно који минимално утјечу на живтну средину.....
Наручилац је на овај начин дао свој допринос заштити животне средине.
Наручилац је формирао три партије у оквиру ове јавне набавке:
Партија 1-Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију
Партија 2-Хемијска средства и прибор за одржавање хигијене
Партија 3- Дезинфекциона средства
У Партији 1- Биоразградива средства за хигијену и дезинфекцију нарочито је нагласак
је на биоразградивости, а самим тим и на заштити животне средине.
Имајући виду законску регулативу која регулише стицање стандарда омогућено је свим
понуђачима и произвођачима да прибаве наведене стандарде јер су они доступни свима
који испуне услове.
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана
пријема Захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

