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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације, за отворени поступак јавне набавке бр. 05-46в/18-1 – Услуге осигурања (у
даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у
даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из Зрењанина, у
законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованих лица

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање
заинтересованог лица, па потом одговор на исто:
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Питање/указивање бр. 1:

2

3

Одговор на питање бр. 1:
Комисија за предметни поступак је пре прописивања предметног додатног услова
извршила анализу тржишта и установила да велика већина осигуравајућих кућа
испуњавају прописани додатни услов, који јесте у логичкој вези са предметом јавне
набавке. Такође, Комисија се руководила и Решењем Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-2352/2015 од 28.09.2015. године која
управо за предмет има готово исту проблематику као у конкретном случају. Указивање да
се одређени делови не односе на врсту осигурања која је предмет јавне набавке, не стоји
из разлога што и заинтересовано лице које је указало на ово, али и сва друга
заинтересована лица, знају да је немогуће одвојити из извештаја Народне банке Србије
(НБС) конкретну врсту осигурања, с обзиром да исти представља једину валидну
информацију, тј. доказ за наведени услов Другим речима, одвајање посебне врсте
осигурања из тог извештаја није могуће, а да не буде у форми неке изјаве или тврдње
понуђача, што по аутоматизму одузима валидност извештају, који он као интегрални
документ има. Имајући у виду да је ово специфичан предмет јавне набавке где сви
тржишни чиниоци морају имати дозволу НБС како би пружали предметне услуге, бива
јасно коју тежину има сваки документ те кровне институције, па самим тим и за
наручиоце. Такође, верујемо да је заинтересованом лицу познато да је наведено препорука
НБС, јер исто на најбољи начин осликава успешност осигуравајућег друштва и пружа
сигурност осигуранику што је од круцијалне важности за предметну врсту услуга. Дакле,
уколико би наручилац драстично изменио овај додатни услов и допустио да нпр. буде и до
15% нерешених штета на страни понуђача, у случају да понуда таквог понуђача буде
изабрана као најповољнија, неоправдано би сам себе довео у несразмеран ризик и
могућност финансијске блокаде у случају да се тај проценат на крају године рефлектује и
на његов (наш) случај. Дакле, ЈКП Зрењанин има велики број штета по одговорности, те
би описано значило нерешених између 30 или 40 случајева. Када се овом дода и
могућност заједничког наступања и испуњавања овог услова, постаје јасно да је циљ
наручиоца сопствена заштита и пословна сигурност, а не дискриминација понуђача, јер
понављамо, већина осигуравајућих кућа овако постављен услов испуњава. Међутим,
Комисија ће извршити још једну детаљну анализу и тржишта и предметних услуга и
врло вероватно, ако се утврди да постоји простора да се на једнако добар начин
заштите интереси наручиоца, а са друге стране обезбеди већа конкуренција, овај
додатни услов изменити и ревидирати. Заинтересовано лице, као и сва друга лица
немају потребу да сумњају да ће наручилац то учинити и да ће Комисија неодложно
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почети са поменутим активностима, те да ће документација и у том делу претрпети
измене као што је најављено по неким другим основама.

Питање/указивање бр. 2:

Одговор на питање бр. 2:
Одредбом члана 84. став 4. ЗЈН је прописано, цитат: „Наручилац ће у конкурсној
документацији одредити елементе критеријума, односно начин на основу којих ће
доделити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом.“. Из цитиране одредбе бива јасно да, ако имамо у
виду да елемент критеријума мора имати везе са понудом, начин као такав свакако се мора
шире тумачити јер иницијално за инкорпорирање такве одредбе приликом измене ЗЈН
августа месеца 2015. године је управо било то што се код одређених предмета набавке
није могао наћи одговарајући елемент критеријума за тзв. „резервни критеријум“, те су
наручиоци неоправдано били у незавидној ситуацији. Том изменом је управо намером
законодавца дат легитимитет и жребу и оваквим и слично прописаним „начинима“, који
представљају крајњу нужду наручиоца. По истом основу који је представило кроз
указивање заинтересовано лице се може оспорити и жреб и било који други „начин“,
односно све оно што није у директној вези са извршењем уговора. Другим речима,
заинтересовано лице би и за жреб као начин сматрало да исти нема везе са извршењем
уговора о јавној набавци, а управо је исти у складу са ставом и препоруком надлежних
органа (Републичке комисије за заштиту права и Управе за јавне набавке) означен као
начин који у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, наручиоци могу прописивати. С тим у вези, а
знајући да је жреб нешто што је на страни наручиоца као организатора истог, док са друге
стране моменат подношења понуде је недвосмислено и увек на диспозицији понуђача, се
може извести закључак да је тренутно прописан начин и транспаретнији и начин код кога
је апсолутно изостављена било каква коруптивна сумња имајући у виду да сваки понуђач
добија потврду која садржи дан, час и минут пријема понуде. Комисија ће свакако још
једанпут испитати основаност указивања заинтересованог лица и уколико установи
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да су понуђачи у неједнаком положају или дискриминисани овом одредбом, исту
неодложно изменити и уподобити начелима и одредбама ЗЈН.
Питање/указивање бр. 3:

Одговор на питање бр. 3:
Апсолутно је на дипозицији наручиоца и у складу са чланом 20. ЗЈН да одреди начин
комуникације у поступку, али у овом случају нема говора о било каквом ограничењу јер је
комуникација електронском поштом писмена и комуникација управо путем поште, и то
електронске. Када се томе дода чињеница да је наручилац јасно навео мејл адресу у уводу
конкурсне документације и чак означио период када врши пријем поднесака, бива јасно да
је омогућио и тај вид комуникације, тим пре јер су управо предметна указивања и питања
заинтересованог лица пристигла на тај начин (електронском поштом) па сами одговори на
њих, већ довољно говоре о одабраним средствима комуникације у предметној јавној
набавци, односно о чињеници да и ако је имао право, наручилац није ограничио
комуникацију само на пошту. Овом путем, још једанпут, Наручилац свим
заинтересованим лицима предочава да је за њега апсолутно прихватљив начин
комуникације путем електронске поште-мејла у предметној јавној набавци.
Питање/указивање бр. 4:
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Одговор на питање бр. 4:
Наручилац је на овај начин увидео пропуст јер износ у том случају мора бити наведен, као
и претходно основ за исти, односно његова намена (нпр. спречавање настанка осигураног
случаја), што ће Комисија употпунити и дефинисати на начин да наведени пропусти буду
исправљени кроз измену конкурсне документације у смислу члана 63. ЗЈН.

Комисија за ЈН ОП бр. 05-46в/18-1

Напомена: Овај документ са логом наручиоца важи без печата и потписа
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