Општа болница суботица, Суботица
Изворска 3, Суботица
Деловодни број: 01-505
Датум: 14.02.2014. године
Предмет: Појашњење конкурсне документације број 1
Наручилац, Општа болница Суботица, Суботица, у складу са чланом 63. ЗЈН, у законском року
даје следеће појашњење конкурсне документације за јавну набавку КЕСА ЗА КРВ бр. 09/14Д/ОП, по Позиву за подношење понуда објављено на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца, дана 07.02.2014. године, по Захтеву једног од заинтересованих понуђача
за учешће у предметној јавној набавци и то:
ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ПОНУЂАЧА:
У конкурсној документацији у поглављу В. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ
ПОНДЕРА у делу под бројем -16) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА, дефинише се:
„16.1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1:
а) Критеријум за избор најповољније понуде за партију 1 је економски најповољнија
понуда.
16.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА :
1.УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: 67 пондера
2 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 06 пондера
3. ТЕХНОЛОШКА ПРЕДНОСТ: 19 пондера
4. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА: 08 пондера
УКУПНО: 100 пондера“
Обраћамо Вам се са молбом за измену овог елемента критеријума уз следеће
образложење:
Наручилац је у конкурсној документацији као један од елемената критеријума навео
РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ (у обрасцу број ВИИИ, наведено као доказ финансијског
капацитета) која носи 8 пондера.
Референтна листа представља услов за учешће у поступку јавне набавке и то додатни
услов из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама.
Наиме, чланом 76. Став 2. Закона је предвидјено да: “наручилац у конкурсној
документацији одредјује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно
имајући у виду предмет јавне набавке”.
Према члану 77. став 2. тачка 1. Закона испуњеност услова из члана 76. став 2. Закона
наручилац може као доказ финансијског и пословног капацитета да тражи од понуђача
“1) извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа, биланс стања са
мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, исказ о понуђачевим
укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова или услуга, на које се
уговор о јавној набавци односи – најдуже за претходне три обрачунске године,
мишљење или исказ банака или других специјализованих институција. Наручилац је
дужан да у конкурсној документацији наведе који је доказ из ове тачке изабрао и/или које
друге доказе који доказују финансијски и пословни капацитет понуђач треба да
приложи”.

Даље се у члану 77. став 2. тачка 2. Закона, прецизија да испуњеност услова из члана 76.
став 2. овог закона понуђач може доказати достављањем доказа уз понуду, како је
наведено под 2:
“један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је:
(1) списак најважнијих изведених радова, испоручених добара или пружених услуга за
период који није дужи од осам година за радове, односно пет година за добра и услуге,
са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца;
(2) стручне референце које прате списак најважнијих изведених радова, испоручених
добара или пружених услуга;….”
Из изнетог очигледно произилази да елемент критеријума – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
представља додатни услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. став 2.
Закона о јавним набавкама.
Према члану 85. став 3. Закона о јавним набавкама услови за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. и члана 76. Закона не могу бити одредјени као елементи
критеријума.
На описани начин наручилац је поступио супротно члану 85. Став 3. Закона о јавним
набавкама када је као елемент критеријума одредио РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ, а која
представља услов за учешће у поступку јавне набавке.
У члану 85. став 3. Закона изједначени су и обавезни услови за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. и додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76.
Закона о јавним набавкама. Из ове законске одредбе јасно произилази да додатни
услови из члана 76. не могу бити елементи критеријума без обзира да ли су у конкретној
јавној набавци захтевани као додатни услови или не.
На основу свега наведеног, молим Вас да извршите измену конкурсне документације у
делу који се односи на елементе критеријума за избор најповољније понуде за партију 1,
и изузмете референтну листу као један од критеријума на основу којих се додељује
уговор.
ОДГОВОР:
На основу члана 85. став 3. Закона о јавним набавкама услови за учешће из чл. 75. и 76. овог
Закона не могу бити одређени као елементи критеријума.
Међутим, имајући у виду да наручилац неки од елемената није определио као додатни услов за
учешће у поступку (иако му је Закон о јавним набавкама давао ту могућност) већ га је
определио као критеријум за доделу уговора, нема места примени одредбе члана 85. став 3.
Закона о јавним набавкама.
Наручилац није обавезан да определи додатне услове за учешће у поступку и нема сметњи да
нешто што није определио као услов за учешће у поступку определи као критеријум за доделу
уговора.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

