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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези
поступка јавне набавке: Услуга развоја софтверског система за матичну евиденцију и
остваривање права РФЗО уз реинжењеринг постојећих пословних процеса и алгоритама
на којима се заснивају сви подсистеми остваривања права на здравствену заштиту
осигураних лица, број јавне набавке: 404-1-208/20-50
Дана 18.11.2020. године, заинтересованo лицe обратило се захтевом за додатним
појашњењем у вези са поступком јавне набавке услуга развоја софтверског система за матичну
евиденцију и остваривање права РФЗО уз реинжењеринг постојећих пословних процеса и
алгоритама на којима се заснивају сви подсистеми остваривања права на здравствену заштиту
осигураних лица, број јавне набавке: 404-1-208/20-50, сходно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање 1:
„Конкурсном документацијом је захтевано да понуђач мора да поседује одговарајући кадровски
капацитет који се доказује достављањем попуњеног Обрасца 9 - Изјава о кадровском
капацитету, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђач има радно
ангажована лица која испуњавају захтеве наручиоца у погледу кадровског капацитета, као и
достављањем фотокопија потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање, за
лица наведена у Обрасцу 9.
Међутим образац 9 који је саставни део конкурсне документације подразумева да наручилац
потврђује, на захтев понуђача, да понуђач има радно ангажована лица уз уписивање и година
искуства.
С једне стране, није јасно који наручилац би требало да да такву потврду, а поред тога ни један
наручилац не може дати потврду да понуђач има радно ангажована лица. Такву потврду, под
кривичном и материјалном одговорношћу, може дати само понуђач, па вас молимо да
извршите одговарајућу измену конкурсне документације, односно измените приложени образац
9.“
Одговор 1:
„Мења се конкурсна документација у делу - IV Упутство понуђачима, тачка 2.1 подтачка 8)
(страна 13/41 КД) тако што уместо:
8) Попуњен и потписан образац – Потврде/референце (образац бр. 8 и образац бр. 9, у
конкурсној окументацији),
сада стоји
8) Попуњен и потписан образац - Потврде/референце (Образац бр. 8 у конкурсној
документацији);
9) Попуњен и потписан образац - Изјава понуђача о испуњености кадровског капацитета у
(Образац бр. 9 у конкурсној документацији).
Наручилац врши измену конкурсне документације у делу - Образац бр. 9 (страна 40/41 КД).“

Питање 2:
„Поред тога, сам захтев за кадровски капацитет подразумева да понуђач поседује у радном
односу:
1. три особе са најмање 10 година искуства у домену пројектовања, софтверског развоја и
имплементације пројеката матичне евиденције осигураних лица РФЗО;
2. једну особа са најмање 10 година искуства у домену пројектовања, софтверског развоја и
имплементације пројеката остваривања права из обавезног здравственог осигурања;
3. једну особа са најмање 10 година искуства у домену пројектовања, софтверског развоја
решења заснованих на веб сервисима и трослојној архитектури у домену здравственог
осигурања.
Другим речима, потребно је да сви захтевани кадрови имају 10 година искуства у областима
која су уско везана за здравствено осигурање, односно РФЗО. Имајући у виду да је број
пројеката из наведених области изузетно мали, захтев за поседовањем оваквог кадровског
капацитета подразумева ангажовање кадрова који су радили на једном конкретном пројекту
што потпуно онемогућава конкуренцију, а тиме је нарушено начело обезебења конкуренције
које је дефинисано чланом 10. ЗЈН, као и члан 76 став 6 ЗЈН јер услови за учешће у поступку
дискриминишу понуђаче.
Осим тога, захтев за пословним капацитетом којим се захтева да понуђач располаже са
најмање 1 референцом за развој и имплементацију софтверског решења из области
евиденције обавезног здравственог осигурања и остваривања права у претходне 3 године
(2017., 2018. и 2019. година) такође нарушава одреде чланова 10 и 76. ЗЈН, на исти начин као и
захтев за кадровским капацитетом.“
Одговор 2:
„Конкурсна документација прецизно описује потребне пројектне активности и циљеве који воде
унапређењу информационог система матичне евиденције РФЗО, а у циљу подизања
функционалности система помоћу кога право на здравствену заштиту у тренутку пандемије
остварује преко 7 милиона становника.
Имајући у виду управо начело обезбеђивања конкуренције, Наручилац, не уводи никаква
ограничења везана за технологију, начин вођења пројекта, формално академско знања и
титуле. Једино на чему Наручилац инсистира је конкретно и доказиво актуелно знање и
искуство у домену пројектовања софтверских решења у области матичне евиденције обавезног
здравственог осигурања, што је управо и предмет расписане јавне набавке.“
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интеренет страни објавити
Конкурсну документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, која садржи наведену измену, као и
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
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