Јавне набавке актуелности

Милош Јовић

Златибор,
29.6.2018. године.

Управа за јавне набавке
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САДРЖАЈ
У сусрет новом Закону о јавним набавкама
 Електронске набавке у Србији
 Модели конкурсних документација УЈН:
 Одржавање возила
Храна
Хируршки конци и игле
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У СУСРЕТ
НОВОМ
ЗАКОНУ О
ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
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• Јавне набавке
мале
вредности
• Прагови
између
набавки на
које се ЗЈН не
примењује и
Европских
прагова

ЈН – Европски прагови

• Добра и услуге
до 1.000.000,
радови до
1.500.000
• У ДКП – добра
и услуге до
15.000.000,
радови до
100.000.000
• Друштвене и
друге посебне
услуге до
15.000.000

ЈН у Србији

Не примењује се ЗЈН

Прагови јавних набавки
• Јавне набавке
велике
вредности
• Прагови из чл.
4. Директиве
2014/24/ЕУ
• Прагови из чл.
15. Директиве
2015/25/ЕУ
• Прагови из чл.
8. Директиве
2009/81/ЕЗ
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Прагови јавне набавке велике вредности
Радови 5.548.000 ЕУР
Добра и услуге (централни н.) 144.000 ЕУР
Добра и услуге (подцентрал н.) 221.000 ЕУР
Друштвене и др. посебне услуге 750.000 ЕУР

Радови 5.548.000 ЕУР
Добра и услуге 443.000 ЕУР
Друштвене и др. посебне услуге 1.000.000 ЕУР
Радови 5.548.000 ЕУР
Добра и услуге 443.000 ЕУР
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Врсте поступака








Брисање квалификационог поступка –
систем квалификације за наручиоце из
посебног сектора
Нови поступак – партнерство за иновације
Другачији називи поступака и незнатне
измене у основима и поступцима:
конкурентни поступак са преговарањем –
класични наручиоци
преговарачки поступак са објављивањем –
секторски наручиоци
преговарачки поступак без претходног
објављивања

6

Јавна набавка по партијама




Не примењују се одредбе Директиве на партије,
ако:
◦ процењена вредност партије је мања од
80.000 ЕУР (1 млн ЕУР за радове) и
◦ укупна процењена вредност тих партија не
прелази 20% укупне процењене вредности
јавне набавке.
Пример РС: Ако је процењена вредност ЈН > 5
млн РСД, наручилац за поједине партије може
спровести поступак ЈНМВ, ако је процењена
вредност сваке од тих партија < 300.000 РСД и
ако укупна процењена вредност тих партија не
прелази 20% укупне процењене вредности
јавне набавке
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Јавна набавка по партијама


Образложење
зашто
обликована по партијама

набавка

није



У позиву – да ли понуде могу да се
поднесу за једну, неколико или за све
партије



Наручиоци могу, чак и ако могу да се
поднесу за све партије, ограничити број
партија које се могу доделити једном
понуђачу
8

Огласи јавних набавки
Нови огласи или постојећи другачијег назива
(ESPD)


позив за учешће у поступку јавне набавке;



претходно информативно обавештење;



периодично индикативно обавештење;



обавештење о систему квалификациje;



обавештење на профилу наручиоца;



обавештење за друштвене и друге посебне
услуге;



обавештење за добровољну претходну
транспарентност;



исправка – обавештење о изменама или
додатним информацијама.
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Услови за учешће у поступку ЈН Критеријуми за квалитативни избор


Кривична дела – корупција (трговина
утицајем), тероризам, прање новца,
превара, финансирање тероризма, дечји рад
или другим облицима трговине људима.



Неплаћени порези и доприноси



Необавезни услови за искључење – држава
уређује обавезност (стечај, повреда
прописа о заштити животне средине,
негативне
референце,
основана
претпоставка колузије, тежак облик
непрофесионалног поступања)



Допуна техничког дела понуде.



Self cleaning
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Критеријуми за доделу уговора и
трошкови животног циклуса


Брише се најнижа понуђена цена као
критеријум, али...



Трошкови животног циклуса
o
o

o
o



трошкови набавке
трошкови употребе, као што је
потрошња енергије и других ресурса
трошкови одржавања
трошкови на крају животног
циклуса, као што су трошкови
сакупљања и рециклирања

Брисање преференцијала
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Измене уговора
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Ако су предвиђене конкурсном документацијом
Додатна д/у/р, ако:
I.
Ако промена није могућа... и
II. Проузроковала би значајне тешкоће / трошкове
III. Ограничење – 50% вредности уговора (по
измени)
До измене дошло услед околности које пажљиви
наручилац није могао да предвиди + 50%
Нови уговарач – статусне промене, примена
опције...
Ако измене нису значајне. А које јесу – измена
уговарача (осим наведеног), измене које би измениле
конкуренцију у поступку, значајно се мења обим
уговора, мења се равнотежа уговора
Без примене наведених услова – повећање обима:
10% д/у, 15% р (до износа прагова)

12

Исправљање недостатака







Друштвене и друге услуге
Резервисане набавке
Рокови у поступку јавне набавке
Рокови у поступку заштите права
Мешовите набавке
...
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EЛЕКТРОНСКЕ
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

14

Портал јавних набавки
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Планови јавних набавки



Оглашавање и спровођење поступка
на Порталу



Комуникација на Порталу



Објављивање мериторне одлуке



Обавештење о закљученом уговору



Измене уговора о јавној набавци



Одлуке и мишљење РК и УЈН

ЗЈН 2012/2015

Портал јавних набавки и електронски
сервиси ЈН
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Шта даље?


Комплетна процедура на Порталу



Креирање докумената



Објављивање докумената



Нотификације заинтересованих лица



Директна комуникација



Електронско подношење
понуда



Изјава (ESPD)



Електронска лицитација



Електронски захтев за
заштиту права

ЗЈН 2018 ?

Заокруживање
процеса:
• еCertis
• eESPD
• eCatalogue
• eInvoices

Стубови електронске набавке


eNotification

Објављивање позива и
релевантне документације

•

еCatalogue

Дефинисање
(поручивање) производа
коришћењем ел. каталога

•

eTendering

Електронско подношење
понуда, отварање понуда
и генерисање записника

•

еAwarding

Стручна оцена понуда и
додела уговора

•

ePurchasing

Електронско издавање
налога и електронски
рачуни

•

еAuction
Спровођење
електронске
лицитације
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Електронски каталог

Наручилац може да захтева или да дозволи да се понуде подносе
у форми електронских каталога или да понуде садрже
електронске каталоге.
Електронски каталог саставља кандидат или понуђач у складу с
техничким спецификацијама и у форми који је одредио
наручилац.

18

ESPD
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• Предвиђен чланом 59 Директиве 2014/24/ЕУ (Изјава из ЗЈН)
• Само-декларација заснована на стандардном обрасцу који је усвојила
Европска Комисија.
• ESPD нуди прелиминарне доказе у виду самопријављивања у вези са
основима искључења (нпр. кривичним осуђујућим пресудама и
критеријумима за избор (финансијски, пословни и технички капацитети).
• ESPD се попуњава и подноси искључиво у електронској форми.
• Како би се омогућио прелазак на обавезно коришћење електронских
комуникационих средстава у ЕУ, и електронске и папирне верзије ESPD а могле су се користити до 18. априла 2018. године.

еCertis
Наручилац користи систем e-Certis ради добијања
података о врстама и форми доказа за испуњење
критеријума за избор и о надлежним органима
који их издају у државама чланицама ЕУ.
Наручилац је дужан да захтева првенствено врсте
и форме доказа који су обухваћени системом eCertis.
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Електронска јавна набавка –
електронско подношење понуда
Припрема ел.
поступка



Објављивање
позива и КД

Електронско
достављање
понуда

Јавно
отварање
понуда

Електронско достављање подржано за све врсте поступака и
све фазе
o Припрема понуде
o Предаја понуде (накнадно учитавање тзв. увеза понуде)
o Измена и допуна понуде
o Одустајање од понуде
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Закључавање и откључавање понуда – пример РХ
Пар кључева 2

Пар кључева 1

Приватни кључеви
се шаљу на е-маил
овл. представника

+ JK 1
1.

+

Приватни кључ
је XML датотека

2.
ПK 2

ПK 1

овлашћ. представник 1

овлашћ. представник 2

Заменици добијају
копије кључева од
овл.представника

зам. представника 1

JK 2

Јавни кључеви
се очитавају на
Потрал у
тренутку
припреме енабавке

зам. представника 2

Приватни кључеви
се учитавају на
Портал истеком
рока за доставу
понуда

Редослед учитавања
кључа на јавном
отварању понуда није
битан
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У тренутку предаје
документа понуде

Енкрипција
+

Пар кључева 1

=

+

Пар кључева
2
JK 2

JK 1

+

=

ПK 1

Декрипција

=

+

+

=

ПK 2

+

У тренутку отварања
понуде
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Структура e-понуде
УВЕЗ
ПОНУДЕ

Серверски
потпис

Цене 1, 2..

Потпис
понуђача
Референце на
документе

Временски
жиг

XML
Подаци понуде

PDF

доказ спос. 1

1. 234#OOIP#
2. 98988%&%
3. $3424343I3

доказ спос. 2

Произвољни формат

Описни део понуде

ПОНУДА

Евиденција и извештаји о набавкама


УЈН евидентира податке о поступцима и уговорима аутоматским
прикупљањем са Портала ЈН.



Могућност да се од наручиоца затраже подаци о сваком појединачном
поступку јавне набавке или закљученом уговору (поступање у року од
најкасније 8 дана).



Евиденција података о вредности и врсти јавних набавки које су
изузете од примене овог закона, и то по сваком основу за изузеће
посебно и објавивање на Порталу најкасније до 31. јануара текуће
године за претходну годину.



Управа за јавне набавке је дужна да на основу наведених података
припреми годишњи извештај о јавним набавкама и да га објави на
својој интернет страници, најкасније до 31. марта текуће године за
претходну годину.
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Модели конкурсне документације
Управе за јавне набавке
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Оквирни споразум за набавку
услуга сервисирања возила




Без поновног отварања конкуренције
Закључује се са три добављача
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Подела на партије



Партија 1 – сервисирање и одржавање возила наручиоца
која нису у гарантном периоду



Партија 2 – Сервисирање и одржавање возила марке
_________... која су у гарантном периоду

Додатне могућности:
o марке возила
o типови возила
o локације на којима се возила налазе
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Врсте услуга које су обухваћене у обе партије







Редовно сервисирање возила
Ванредан преглед возила са детекцијом
кварова
Ванредно одржавање возила
Превоз шлеп возилом
Вулканизерске услуге
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Елементи критеријума за обе партије

1.
2.
3.
4.
5.

Цена редовног сервисања возила - 30 пондера
Цена ванредног одржавања возила - 20 пондера
Цена норма сата услуга - 40 пондера
Цена ванредног прегледа возила са детекцијом кварова 5 пондера
Цена превоза шлеп возилом - 5 пондера

Могућности:
o гарантни рок
o статус овлашћеног сервиса (за Партију 1)
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Закључење појединачних уговора –
Партија 1

 АЛТЕРНАТИВА 1:

На основу закљученог оквирног споразума, наручилац ће уговоре
закључивати без поновног отварања конкуренције и то према ранг листи
понуђача из одлуке о додели оквирног споразума - прво ће позив за
закључење уговора упутити понуђачу из оквирног споразума који је имао
највећи укупни број пондера, па тек уколико он не може да изврши
захтеване услуге из било ког разлога, наручилац ће позив упутити
следећем понуђачу са ранг листе и тако све док не прими обавештење којим
понуђач потврђује извршење услуге.
Уговор

можe бити закључен и путем издавања Наруџбенице која садржи
битне елементе уговора
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Закључење појединачних уговора –
Партија 1
 АЛТЕРНАТИВА 2:

На основу закљученог оквирног споразума, Наручилац ће уговоре
закључивати без поновног отварања конкуренције и то узевши у обзир
предмет конкретног уговора о јавној набавци и број пондера по
релевантним елементима критеријума за тај конкретан предмет уговора,
и то како је у наставку текста наведено.
На пример: Уколико је предмет уговора о јавној набавци и услуга
ванредног одржавања возила и коришћење услуге шлеп возила, тада ће
Наручилац позив за закључење уговора прво упутити понуђачу из
оквирног споразума који има највећи број пондера по збиру елемената
критеријума 2. Цена ванредног одржавања возила, 3. Цена норма сата
услуга, 4. Цена ванредног прегледа возила са детекцијом кварова и 5. Цена
превоза шлеп возилом, па тек уколико он не може да изврши захтеване
услуге из било ког разлога, Наручилац ће позив упутити следећем
понуђачу.
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Закључење појединачних уговора –
Партија 2



Наручилац, на основу и у складу са одредбама
закљученог оквирног споразума, закључује уговор о
јавној набавци са понуђачем са којим је закључен
оквирни споразум, у случају настанка потребе за
закључењем уговора о јавној набавци.
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Оквирни споразум за набавку хране
Партија 1 -

Месо
Партија 2 –

Воће и поврће



Партија 1 – са 3 добављача, са поновним отварањем
конкуренције
Партија 2 – са свим добављачима који поднесу прихватљиве
понуде, без поновног отварања конкуренције
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Партија 1 - Месо





Критеријум за оцењивање и рангирање понуда – најнижа
цена
Позив за достављање понуда доставља се свим
добављачима са којима је закључен оквирни споразум
Цена у понуди може бити иста или нижа од цене дате у
отвореном поступку
Изузетно може бити и већа, уколико је индекс раста
потрошачких цена предмета набавке потврђује раст цена
преко 2% у односу на уговорену цену (релевантан индекс је
онај који је објављен од стране Републичког завода за
статистику). Цена се увећава за % који представља разлику
индекса раста цена и 2%
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Закључење појединачних уговора –
Партија 1 – месо


Након ступању на снагу оквирног споразума, када настане
потреба Наручиоца за предметом набавке Наручилац ће
извршити
поновно
отварање
конкуренције
међу
добављачима. Наручилац ће путем електронске поште упутити
свим Добављачима позив за достављање понуда са навођењем
потребних добара и количина, у циљу доделе појединачног
уговора.



Добављачи су дужни да активно учествују у поступку сваке
набавке. Активно учествовање значи да се позвани добављачи
одазову подношењем понуде за месом, које се тражи у оквиру
појединачних набавки и додељену набавку и реализују.
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Закључење појединачних уговора –
Партија 1 – месо


o
o
o
o
o
o
o
o

Наручилац ће у позиву навести:
артикал који тражи,
потребну количину у килограмима,
рок у коме се мора доставити понуда (навођење датума и сата),
електронска пошта на коју треба доставити понуду,
начин на који се доставља понуда,
рок отварања понуда,
критеријум за доделу уговора,
рок испоруке добара који не може бити дужи од рока утврђеног
у техничким спецификацијама и друге неопходне услове.
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Закључење појединачних уговора –
Партија 1 – месо


Цена у понуди Добављача може бити иста или мања од цене тог
добављача дате у отвореном поступку, при чему под одређеним
околностима понуђена цена може бити и већа. Повећање цене може
бити дозвољено само у случају да је од момента закључења
оквирног споразума до момента позива за подношење понуда за
закључење појединалног уговора прошло више од 120 дана, и да је
дошло до промене потрошачких цена у Републици Србији,
односно промене Индекса потрошачких цена по СОIСОР
“МЕСО”.



Повећање цене може бити максимално до процентуалног (%)
износа промене – повећања Индекса потрошачких цена по
СОIСОР “МЕСО”, рачунајући од месеца закључења оквирног
споразума до месеца у коме је Наручилац доставио позив за
подношење понуде за појединачни уговор, а на основу базе
података РЗС (Републичког завода за статистику) www.stat.gov.rs
које обрачунава и објављује РЗС.
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Партија 2 – Воће и поврће







У одлуци у закључењу оквирног споразума наручилац
прави ранг листу добављача
Критеријум рангирања – проценат за који ће понуђач
умањити цене конкретно траженог добра у односу на
цену тог производа на кванташкој пијаци у Београду
Први на ранг листи – добављач који је понудио највећи
проценат умањења
Наручилац одређује и резервни критеријум (нпр. рок
испоруке)
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Закључење појединачних уговора –
Партија 2 – воће и поврће



Након закључења оквирног споразума, када настане потреба
Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће прво
Добављачу 1 упутити позив за испоруку предмета набавке у
циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци.



Позив за испоруку предмета набавке ће бити упућен писаним
путем преко електронске поште Добављача 1.
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Закључење појединачних уговора –
Партија 2 – воће и поврће

o
o
o
o
o



Наручилац ће у позиву навести:
артикал који тражи,
потребну количину у килограмима,
рок за достављање одговора, који не може да буде краћи од два дана од дана
пријема позива,
електронска пошта на коју треба доставити одговор,
рок испоруке добара који не може бити дужи од рока утврђеног у техничким
спецификацијама и друге неопходне услове.
Одговор добављача се доставља електронски, у складу са позивом и упутством
Наручиоца и садржи нарочито количину коју је добављач у могућности да
испоручи, проценат умањења цене траженог добра у односу на цену тог производа
на кванташкој пијаци у Београду и рокове испоруке.
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Закључење појединачних уговора –
Партија 2 – воће и поврће


Уколико Добављач 1 не достави одговор или одговори наручиоцу да није у
могућности да изврши предмет набавке или одговори наручиоцу да није у
могућности да изврши предмет набавке у целокупном траженом обиму,
Наручилац ће упутити позив Добављачу 2 за испоруку целокупног обима или
дела предмета набавке који претходно позвани добављач не може да испоручи.



Наручилац ће поступати како је одређено у претходном ставу овог члана све
док не прими обавештење којим добављач потврђује испоруку.



Понуђачи се обавезују да приликом достављања рачуна доставе и податке о
релевантним ценама воћа и поврћа на кванташкој пијаци у Београду



Подаци о ценама објављују се на сајту Министарства пољопривреде Систем
тржишних информација пољопривреде Србије - СТИПС
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Оквирни споразум за набавку
хируршких конаца и игала




Без поновног отварања конкуренције
Закључује се са једним добављачем
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Предмет јавне набавке
Партија
1
2
3
4
5

Предмет набавке (назив и опис добра)
Хируршке игле
Природни НЕРЕСОРПТИВНИ хируршки конац упредена пресвучена СВИЛА
Синтетички НЕРЕСОРПТИВНИ хируршки конац POLIPROPILEN monofilament
Синтетички РЕСОРПТИВНИ хируршки конац за затварање
хируршких рана – PGA
Синтетички РЕСОРПТИВНИ хируршки конац - Polyglactine 910
антибактеријски, обложен триклосаном
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докази – техничке спецификације


Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису понуђеног
медицинског средства у Регистар медицинских средстава или изјаву, дату на сопственом
обрасцу, у којој ће бити наведени број и датум Решења АЛИМС, као и интернет
страница на којој је Решење АЛИМС јавно доступно.



Каталог или извод из каталога произвођача који садржи техничке карактеристике
понуђеног медицинског средства.



Упутство за употребу из оригиналног паковања понуђеног медицинског средства.



Сертификат анализе произвођача, којим се потврђује испуњеност захтеваних физичкохемијских и техничко-технолошких особина за понуђено медицинско средство.



Узорци за сваку ставку (медицинско средство) у оквиру партије за коју понуђач подноси
понуду.
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Критеријум за доделу уговора
(хируршки конци) - ЕНП
Р. б.

Елементи критеријума

Пондери

1.

Понуђена цена

60

2.

Сертификати који се односе на произвођача и
понуђено медицинско средство

25

3.

Техничке предности

15

УКУПНО

100
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Сертификати – 25 пондера
Р. б.

Поткритеријуми

Пондери

1.

Сертификат произвођача понуђеноg медицинскоg средства којим се
потврђује испуњеност захтева стандарда ISO 13485 и/или EN ISO 13485
и/или SRPS EN ISO 13485

5

2.

Сертификат произвођача понуђеноg медицинскоg средства којим се
потврђује испуњеност захтева стандарда ISO 11135 и/или EN ISO 11135
и/или SRPS EN ISO 11135

5

3.

Сертификат о усаgлашености за понуђено медицинско средство о
поседовању „CE” знака

5

4.

FDA одобрење за промет понуђеним медицинским средством

10

УКУПНО

25
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Техничке предности – 15 пондера
Р. б.
1.
2.
3.

Тензиона снага конца:
тензиона снага конца после 7 дана од дана примене већа од

Пондери
%

тензиона снага конца после 14 дана од дана примене већа од

%

тензиона снага конца после 28 дана од дана примене већа од

%

УКУПНО

5
5
5
15

49

Услуга осигурања
Услуга превођења
Услуга резервације авио
карата и хотелског смештаја
Набавка рачунара
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