РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: сл.
Датум: 18.02.2016. године
Младеновац
Указивање на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији и питање и
одговор на постављено питање за јавну набавку мале вредности р.б. 1.2.2 услуга осигурања
објеката и опреме, обавезно осигурање запослених и каско осигурање возила.
Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на уочене недостатке
и неправилности у конкурсној документацији и појашњење конкурсне документације за
услугу осигурања објеката и опреме, обавезно осигурање запослених и каско осигурање
возила.
Питање 1:
У складу са Законом о јавним набавкама, на основу члана 75.Обавезни услови из тендерске
документације изузмете тачку 6 у делу 4.1. Обавезни и додатни услови јер тај податак Вам
не даје гаранцију да ће Вам осигуравајућа кућа исплатити штету ако до ње дође.
По закону о јавним набавкама на основу члана 76. Додатне услове понуђач може, али није
у обавези да испуњава.
На основу члана 10. Закона о јавним набавкама, наручилац је у обавези да неограничава
конкуренцију у поступку јавне набавке , употребом или коришћењем дискриминаторских
услова, техничких спецификација и критеријума.
Питање 2:
Као потенцијални понуђачи у предметном поступку јавне набавке , у складу са чланом 63.
Ст.2. Закона о јавним набавкама ( односно чл.32. Закона о изменама и допунама Закона о
јавним набавкама `` Службени гласник РС`` бр.68/2015 од 04.08.5015. године , ступио на
снагу 12.08.2015. године), благовремено указујемо наручиоцу на следеће уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији:
1 . Додатни услов : пословање без губитка у 2014. Години
На страни 4/33 конкурсне документације наручилац је предвидео додатни услов:
``Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
Под неопходним финансијским и пословним капацитетом се сматра пословањем без
губитка у 2014 години.
Доказ: Копија биланса успеха за 2014 ( АОР 1106 ) / НЕТО ГУБИТАК
Према до сада вишеструко потврђеном ставу Републичке комисије, постављање наведених
захтева,односно додатних услова, ни на који начин није у логичкој вези са услугама
осигурања као предметом јавне набавке. Чињеница да ли су у својим интерним актима
пословања исказали негативан или пак позитиван финансијски резултат у претходном
пословном периоду не може утицати на утврђивање компетентности, квалитета и уопште
могућности понуђача да изврше услуге које су предмет овог поступка јавне набавке
посебно из разлога што ће се предметне услуге реализовати у периоду који тек следи
након закључења уговора и који ће се односити на нову пословну годину.
Достављени доказ:

-

Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 400-1580/2015 од 29.07.2015. године.
- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 400-3024/2014 од 26.12.2014.године
НБС издаје и одузима дозволу за рад свим осигуравајућим кућама на територији РС а
такође врши надзор и контролу њиховог пословања.
Сходно наведеном, уколико НБС није одузела дозволу за рад одређеном понуђачу (
обавезан услов из чл.75 став 1 тачка 5 ЗЈН), односно уколико осигуравач има
обезбеђену гарантну резерву и маргину солвентности у Закону о осигурању
прописаној висини апсолутно је нерелевантно да ли је у претходном периоду
пословао са губитком , тј. да ли је исказао пословни приход јер разлози за исто могу
бити различити а веома често и ствар његове пословне финансијске политике.

Одговор:
Имајући у виду наведене захтеве и доказе уважићемо захтеве и изменићемо
конкурсну документацију тако што ћемо додатне услове из члана 76. Закона о јавним
набавкама избрисати:
5.) да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
Под неопходним финансијским и пословним капацитетом се сматра пословањем
без губитка у 2014 години.
7) Да понуђач има „Ажурност у решавању штета у 2014. години“ већу од 90%
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