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Одговори на питања заинтересованих лица у поступку О19-14, материјал за
одржавање хигијене по партијама
ПИТАЊА:
Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) доставите додатне
информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом у отвореном поступку
јавне набавке добара – Материјал за одржавање хигијене, обликован по партијама, ЈН бр.
О19-14:


Конкурсном документацијом и изменама конкурсне документације од
03.01.2020. године, у оквиру техничких карактеристика добара, за партију
4 – Кутије за третирање медицинског и инфективног отпада, од понуђача
је између осталог тражено достављање фотокопије сертификата ИСО
23907 који гласи на име понуђача.

У вези са наведеним захтевом за достављањем фотокопије важећег сертификата EN
ISO 23907/ EN ISO 23907 указујемо да нити једна акредитована установа у нашој земљи не
издаје овај сертификат, те да се самим тим оваквим захтевом у значајној мери ограничава
конкуренција, а фаворизују поједини понуђачи који евентуално поседују овај сертификат
упитне валидности.
Са друге стране, у поступцима јавних набавки потрошног материјала за
медицински отпад, за разлику од поседовања сертификата произвођача EN ISO 23907/ EN
ISO 23907, неретко захтева да канте буду снабдевене УН кодом, што је случај и у
предметној набавци.
УН кодови (бројеви) идентификују опасне материје и предмете (као што су
експлозиви, запаљиве течности, оксиданти, токсичне течности, итд.) у оквиру
међународног транспорта и њих додељује Комитет експерата Уједињених нација за
транспорт опасне робе и самим тим захтев за поседовањем ових кодова је, за разлику од
захтева за достављање наведеног сертификата, у потпуности у складу са ЗЈН и његовим
основним начелима.
Управо из ових разлога, у досадашњим поступцима јавних набавка потрошног
материјала за медицински отпад није тражен сертификат EN ISO 23907/ EN ISO 23907.
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Наиме, чланом 10. ЗЈН је прописана обавеза наручиоца да у поступку јавне набавке
омогући што је могуће већу конкуренцију, односно да не може да онемогућава било којег
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
С обзиром на наведено, предлажемо да избришете наведени захтев у оквиру
техничких спецификација за достављање копије важећег сертификата EN ISO 23907/ EN
ISO 23907, како бисте у складу са чланом 10. ЗЈН омогућили што већу конкуренцију и
спровођење поступка јавне набавке у складу са основним начелима ЗЈН, без фаворизовања
појединих понуђача.
У супротном, бићемо принуђени да се захтевом за заштиту права обратимо
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, као и другим
надлежним органима.
Уколико ипак поседујете информацију где је могуће у нашој земљи прибавити
овај сертификат, молимо вас да исто наведете у одговору, као и да образложите
разлог тражења овог сертификата, с обзиром да сте на то обавезни у складу са законом.
Имајући у виду све напред наведено, молимо вас да извршите измене конкурсне
документације у складу са горе изнетим примедбама.
ОДГОВОРИ:
Захтевани стандард је у логичкој вези са предметом јавне набавке и представља објективну
потребу Наручиоца. Наручилац као здравствена установа из Плана мреже здравствене заштите
највишег терцијалног нивоа има обавезу да учини све у складу са законском регулативом како би
се обезбедила средства за рад, у овом случају добра најбољег квалитета и сигурносна за употребу.
Према сазнањима наручиоца постоји више произвођача захтеваних добара који поседују захтевани
стандард. У нашој земљи постоје представништва иностраних сертификационих кућа код којих
може да се изврши сертификација. У Институту за стандардизацију је објављена и српска верзија
под називом СРПС ЕН ИСО 23907 – Заштита од повреда оштрим предметима.
Начучилац има обавезу сходно члану 10 став 1 ЗЈН да омогући што је могуће већу конкуренцију,
али то са друге стране не значи да има обавезу да услове за учествовање у поступку као и техничке
спецификације дефинише на начин који омогућава сваком заинтересованом лицу да учествује у
поступку јавне набавке. Дакле услове и захтеве у конкурсној документацији наручилац дефинише
првенствено полазећи од својих објективних потреба, а не од пословних и економских интереса
понуђача.
На крају крајева понуђач има законску могућност да учествује у заједничкој понуди како би могао
да испуни захтеве конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ О19-14
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