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СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Дана 07.11.2018. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број
17/18, примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
Питање 1: У делу техничког капацитета захтевате најмање једно мерило Лидар за снимање
комплекса у 3D, као доказ у случају закупа захтевате да уговор о закупу треба да буде
закључен најмање једну годину пре објављивања позива за подношење понуда. Oвако
постављен услов је противзаконит јер на тај начин ограничавате конкуренцију супротно
одредбама члана 10 Закона о јавним набавкама и члан 12 jер вршите дискриминацију и
стављате у неравноправан положај понуђаче који су закључили уговор о закупу у периоду
који је краћи од годину дана од дана објављивања Позива за подношење понуда. Сматрамо
да није битан моменат закључења уговора да би понуђач доказао да располаже неопходним
техничким капацитетом у тренутку отварања понуда. Због чега сматрате да понуђач који је
закључио уговор о закупу нпр. месец дана пре објављивања позива за подношење понуда
нема капацитет да изврши предмет набавке у односу на понуђача који је закључио уговор
годину дана пре објављивања Позива за подношење понуда. Молимо Вас за конкретан
одговор.
Одговор: Захтев се односи на пословни простор и на мерила и то за случај ако понуђач
узима неко мерилио у закуп или пословни простор у закуп. Пошто је пројекат од великог
значаја и за Наручиоца тако и за регион који опслужује Општа болница Сента, Наручилац
жели да сарађује са понуђачем који је способан и има потребан пословни, технички
капацитет за извршење услуга. Понуђачи у току извршавања услуга треба да користе сва
тражена мерила. Свако мерило захтева одређено време да корисник тог мерила усвоји знање
које је потребно за рад истим. Наручилац сматра да период од годину дана је довољан да
корисник у потпуности стекне знање и да ради успешно са траженим мерилом. У потпуности
је оправдан разлог да Наручилац жели да понуђач успешно ради већ једно време са
предметним мерилима и то уопште не представља било какво ограничавање конкуренције.
Питање 2: Зашто селективно захтевате технички капацитет у погледу доказивања уговором
о закупу јер уговор о закупу за путничка возила не мора бити закључен минимално годину
дана пре објављивања позива за подношење понуда?
Одговор: Наручилац је утврдио рационалне и оправдане услове. За мерила је потребан
период за учење коришћења истих и потребан је један период да понуђач успешно ради са
истим.
Што се тиче возила, уколико је понуђач склопио уговор о закупу за возило пре месец дана
биће у могућности да са тим возилом долази на терен, на састанке, итд.
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