број: 01-914/4-3
датум: 12.03.2018.
На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015,
у даљем тексту: Закона) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем
тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке добара број ЈНО 02/18 ,,Услуге чишћења и
одржавања хигијене” даје
Појашњење конкурсне документације

1. Питање заинтересованог лица:
У одговорима на наша питања које сте објавили 08.03.2018.године не знамо из ког разлога
Наручилац није у целости интершретирао и објавио наше прво питање већ само део из ког се не
види смисао нашег питања а самим тим није дат никакав одговор већ је Наручилац објавио да ће
да измени конкурсну документацију. Молимо Наручиоца да образложи шта је то изменио пошто
онако објављено наше питање нема никаквог смисла. Из тог разлога понављамо то питње.
Као додатни услов Наручилац у конкурсној документацији наводи да је потребно да понуђач
поседује одговорајући пословни капацитет и то да је у протеклих годину дана од дана
објављивања позива за подношење понуда извршио услуге које су предмет јавне набавке у укупној
вредности од 25.000.000,00 динара од ћега 15.000.000,00 динара у оквиру пливалишта отвореног и
затвореног типа. У изменама које је Наручилац објавио 08.03.2018.године износи су умањени на
15.000.000,00 динара укупно и 7.500.000,00 динара у оквиру пливалишта отвореног и затвореног
типа.
Како кроз објекте Наручиоца током сезоне прође и десетине хиљада посетилаца као и да се самом
специфичношћу купалишта у погледу одржавања хигијене (санитарни и хигијенски услови,
пажљивост у погледу руковања опреме и инвентаром, опрема за чишћење неопходна за извршење
услуге, отежани услови рада за извршиоца ако се имају у виду потреба за учесталијим чишћењем
просторија и обим посетилаца који се налазе на предметној локацији) захтева достављање између
осталог и референца која у себи садржи доказ да је понуђач вршио услугу на објектима који имају
осетљиве и специфичне захтеве, на пример да је понуђач пружао услуге на пливалиштима
отвоореног и затвореног типа.

Молимо Вас да услов да је понуђач пружао услуге одржавања хигијене на пливалиштима
отвореног и затвореног типа уклоните из конкрусне документације у складу са начелима јавне
набавке и то чланом 10. и 12 ЗЈН. Као чињеницом да потврде, које би понуђачи доставили од
Наручилаца који су на пример медицинске установе кроз које током целе године пролази стотине
хиљада пацијената и које у својим објектима имају операционе сале, интензивне неге итд., где би
ниво хигијене сложићете се морао да буде на највишем могућем нивоу и у складу са посебно
осетљивим и специфичним захтевима за пружање услуга одржавања хигијене а све у светлу да је
Наручилац установа која се бави и медицином и спорту или на пример Наручиоци који се баве
производњом воде за пиће чији произзвод конзумирају милиони људи и где пружање услуга мора
да буде у складу са најстрожијим стандардима струке а све у светлу да је и Наручиоцу хигијена
базена са водом које користе посетиоци веома битна, нису мање прихватљиве од достављања
потврде о извршеним услугама само на пливалиштима отвореног и затвореног типа?
Молимо Наручиоца да продужи рок за достављање понуда.
1.Одговор комисије наручиоца:
Комисија наручиоца је разматрајући наводе заинтересованог лица одлучила да не мења конкурсну
документацију. Првобитне измене које су објављене 08.03.2018. године биле су у циљу
омогућавања конкуренције у складу са чланом 10. ЗЈН. Комисија наручиоца напомиње да је у
питању отворени поступак јавне набавке услуга у циљу закључења оквирног споразума на две
године те да сходно члану 64. став 2. ЗЈН процењена вредност јавне набавке обухвата укупни
плативи износ понуђачу. Како је услов пословног капацитета дефинисан изменама конкурсне
документације идентичан са условом који је био захтеван од понуђача у јавној набавци услуга
чишћења и одржавања хигијене у 2017. години а иста је спроведена кроз отворени поступак а иста
је спроведена кроз отворени поступак Комисија наручицоа је заузела став да постављени услови
нису дискриминаторни те да се исти не могу узети као основ за измену конкурсне документације.
Стојимо Вам на располагању за сва додатна питања.
Чланови комисије:
Бобан Касум, дипл.инж.
Татјана Стојановић, дипл.инж.
Марко Николић, дипл.правник
У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН објавити на:
- порталу ЈН;
- интернет страници Наручиоца.

