РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
Завод за јавно здравље Панчево
Пастерова 2, 26000 Панчево

Наш знак:01-263/11-2018
Датум: 25.04.2018 г.
Ваш знак:

Предмет: Одговор на питањe за Јавну набавку мале вредности МД-V/2018- ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Гасни хроматограф са термалним десорбером
На адресу Завода за јавно здравље Панчево пристигла су питања за ЈН мале вредности МД-V/2018
ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Гасни хроматограф са термалним десорбером
24.04.2018 год. које гласи:

1. У конкурсној документацији на страни 26/ 38 у делу „Техничка спецификација са
структуром цен и упутством- Гасни хроматограф са термалним десорбером“ тражено је
да уз уређај буде испоручена ГЦ колона 100% dimethyl polysiloxane, димензија 15m,
0.53mm, 0.15μm.
Да ли ће бити прихватљива ГЦ колона 100% dimethyl polysiloxane, димензија 15m, 0.53mm,
0.50μm.
Одговор на питање бр. 1

Није прихварљиво. На тржишту постоји више произвођача колона за гасну хромарографију
техничких карактеристика: 100% dimethyl polysiloxane, димензија 15m, 0.53mm, 0.15μm.
2. У одговорима на питања од 23.04.2018. године под тачком 3. Наручилац је остао при
свом захтеву да је понуђач у обавези да располаже уведеним системом усаглашености са
стандардима ISO9001, ISO14001 и OHSAS18001.
Молимо вас да још једном размотрите донету одлуку, с обзиром да ни сам наручилац не
послује у складу са траженим стандардима а треба да буде оператер опреме која се набавља и
да са истом рукује у свакодневном раду. Сматрамо да је са становништва конкретне јавне
набавке усаглашавање са наведеним стандардима ISO14001 и OHSAS18001 неосновано.
Наведеним захтевом наручилац је повредио одредбу члана 76, став 6 ЗЈН који га обавезује да
додатне услове за учешће одреди тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у
логичкој вези са предметом јавне набавке.
Молимо вас да извршите измену конкурсне документације у делу захтеваног додатног услова
из члана 76 Закона о јавним набавкама под редним бројем 7, који се односи на обавезу
понуђача у погледу усаглашености са стандардима ISO14001 и OHSAS18001.
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Одговор на питање бр. 2

Завод за јавно здравље Панчево је установа од јавног значаја и као таква одговорна да води
рачуна како о заштити здравља тако и о заштити животне средине. Завод има успостављен
систем за примену стандарда ISO 9001, а у поступку је припреме за сертификацију према
захтевима стандарда ISO 14001 и OHSAS 18001. Имајући у виду специфичност опреме која
се набавља од изузетног је значаја да Наручилац обезбеди избор добављача који ће својим
системом рада и организацијом пословања у лабораторији корисника (Наручиоца) обезбедити
максималну сигурност како за рад оператера у самој лабораторији тако и за животну средину.
Наручилац има сазнање да на тржишту постоји значајан број добављача који имају
успостављен систем стандарда ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, чиме је обезбедио
конкурентност у складу са Законом о јавним набавкама.
Наручилац остаје при свом захтеву да је Понуђач у обавези да располаже наведеним системом
усаглашености са стандардима ISO 9001, 14001, OHSAS 18001.
3. У одговорима на питања од 23.04.2018. године под тачком 1. Наручилац је остао при
захтеву да је уз понуду потребно доставити референтну потврду за један гасни
хроматограф са термалним десорбером за период 2015, 2016, 2017 године.
Наведеним захтевом је начињена дискриминација међу понуђачима, јер само један понуђач
испуњава тражени услов. Како је предмет јавне набавке Гасни хроматограф са термалним
десорбером, где је основни уређај гасни хроматограф, а термални десорбер пратећа опрема,
молимо вас да још једном узмете у обзир да не постоји више понуђача који могу да испуне
наведени услов и да извршите измену конкурсне документације, тако да буде прихватљиво да
се доставе потврде купца за продате гасне хроматографе за наведене године, чиме бисте
омогућила конкуренција међу понуђачима и пристизање више од једне понуде.
Такође поново истичемо да је непотребно инсистирати на томе да потврде референтног купца
буду оверене печатом. Наиме, чланом 25. став 3. Закона о привредним друштвима је
прописано да друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и другим
документима друштва, ако законом није другачије прописано. Дакле, печат више није
обавезан за понуђаче као привредна друшта. Са друге стране, самим Законом о јавним
набавкама и подзаконским актима који су донети на основу тог закона, ни у једној одредби
није прописано да потврде о референцама морају бити оверене печатом. Поготову се печат на
потврди не може захтевати за издаваоце потврда који су из инострантсва, јер се не могу
мењати прописи земље седишта издаваоца уколико се у тој земљи не користи печат. Самим
тим, довољно је да те потврде буду издате од стране референтног купца и да буду потписане
од стране овлашћеног лица.
Одговор на питање бр. 3
Остајемо при захтеву како је тражено у конкурсној документацији.
Одговори на питања и појашњење конкурсне документације објављени су на порталу ЈН и интернет
страни Наручиоца.25.04.2018г.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МД-V/2018
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