Појашњење конкурсне документације и одговори на питање заинтересованог лица за
јавну набавку радова број Д-01/16:
Вашом конкурсном документацијом као испуњавање додатних услова за учешће на
тендеру сте навели следеће:
„понуђач је дужан да у конкурсној документацији достави важећу копију
сертификата као доказ да је систем менаџмента квалитета који примењује
понуђач усаглашен са захтевима стандарда
- SRPS ISO 9001:2008,
- SRPS ISO 14001:2005,
- SRPS OHSAS 18001:2008
а који се односи на целу организацију за област која је предмет набавке“

Питање:
Сматрамо да услов
о поседовању сертификат представља
дискриминаторски услов, јер ни једним Законом грађевинске компаније нису обавезане
да поседују наведене сертификате да би се бавиле својом делатношћу. Шта више у
прилогу Вам достављамо Решење Републичке комисије (стране 3 и 4) у којој је
Комисија мишљења да поседовање наведених сертификата представља прeдност за
компаније али није и обавезно за обаљање делатности, те Наручиоци имају право да
Сертификате ставе као критеријум приликом оцењивања понуда али не и као услов за
учествовање на тендеру.
Наручилац даје одговор:
Приликом сачињавања конкурсне документације стручна комисија је била ангажована
да сачини детаљну и тачну спецификацију и дефинише услове и критеријуме које
треба да испуњавају понуђачи. Поред тога кренуло се од претпоставке да установа
Студентски центар у Крагујевцу и сама има имплементиран интегрисани систем
менаџмента у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001 и ХАЦЦП. Анализом
јавних набавки покренутих и реализованих у претходном периоду, за тип радова који је
предмет ове набавке, је утврђено да се као додатни услови у већини јавних набавки за
предметне радове тражи да понуђачи имају имплементиран интегрисан систем
менаџмента у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001, СРПС ИСО 14001 и
ОХСАС 18001, па је комисија мишљења да предметни критеријум не представља
дискриминаторски услов јер је већина понуђача за предметне радове већ своје
пословање ускладила са захтевима поменутих стандарда.
Посебно треба имати у виду да су предметни радови комплексни јер су у питању
радови који се односе на грађевинскo занатске (керамичарске, зидарске, изолатерске,
молерско-фарбарске...) инсталатерске (електроинсталације и водоводне инсталације)
који треба да буду реализовани за максимално 35 календарских дана (јер се ови
радови могу извести само када студенти корисници услуга нису смештени у дому,
односно за време летњег распуста), па је наручилац дефинисањем овог критеријума
само желео да се обезбеди да потенцијални извођач радова поседовањем поменутих
стандарда недвосмислено укаже на висок степен уређености свог пословног система.

Из свега наведеног се јасно види да комисија предметни елемент критеријума није
дефинисала на начин да дискриминише учешће понуђача у поступку јавне набавке,
већ напротив, предметни елемент критеријума, је имајући у виду значај и предмет
конкретне јавне набавке, прописан на начин који је у логичкој вези са предметом јавне
набавке. Ово стога, што наручилац има оправдану и легитимну потребу да се
обезбеди, на начин што ће кроз предметни елемент критеријума захтевати
поседовање тражених сертификата, с обзиром да поседовање истих представља
гаранцију квалитета и пословности понуђача.

