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Предмет: II ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ БРОЈ ДУ-ЈНМВ-13/19

На основу дописа - захтева „заинтересованог лица“ за појашњењем, упућеног
наручиоцу путем електронске поште дана 05.11.2019. године, у складу са чланом 63.
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо
тражене додатне информације и појашњења у вези конкурсне документације јавне
набавке мале вредности број ДУ-ЈНМВ-13/19 – Здравствени и санитарни прегледи
запослених.

Питање :
Продужаваљем рока који сте јуче објавили на порталу нисте оставили довољно
простора (по ЗЈН 5 дана од дана предаје и отварања документације)  за постављање
питања везано за предметну јавну набавку а сматрамо да су се објављивањем ваших
одговора на питанја која је поставио потенцијални понуђач створили услови да већи
број установа конкурише на поменуту набавку. Стим у вези као потенцијални понуђач
молимо вас да нам одговорите на следећа питања:

У одговорима и изменама које сте објавили на порталу написали сте следеће:
Решење надлежног органа Министарства здравља Републике Србије, које обухвата
обављање делатности из области хигијене је нопходно,јер предмет јавне набавке
садржи и преглед специјалисте хигијене на индикацију (тачка 1. Лабораторијске
анализе у техничкој спецификацији на страни 4 и 5 конкурсне документације за тачке
А, Б и В), а лабораторијска дијагностика се односи на бихомеијску лаборатијску
дијагностику.

Затим, у основном пакету услуга сте навели
-преглед специјалисте ендокринолога на индикацију.
Исти тај преглед сте навели и у опционим прегледим
– преглед специјалисте ендокринолога на индикацију.
Претпостављамо да прегледи који су по индикацији (преглед специјалисте хигијене и
ендокринологије ) требају  да се нађу у опционим прегледима.
Овако како је написано не може се прецизно дефинисати тачна цена за лабораторијске
услуге, јер потенцијални понуђачи не знају да ли требају да дају укупну цену само за
лабораторијске анализе или требају у ту цену  да укалкулишу цену за преглед спец.
хигијене. Тако, може да дође до тога да се неком пацијенту одради комплетна
лабораторија без прегледа специјалисте хигијене (за којом по мишљењу лекара
интернисте нема потребе) а да се иста наплати јер је и тај преглед укалкулисан у
лабораторију.

Због свега наведеног молимо да извршите измену конкурсне документације и да
прегледе специјалиста хигијене и ендокринолога који су по индикацији ставите у
опционе прегледе.



Одговор:
- Наручилац ће одговор па постављено питање “заинтересованог лица“ дати кроз II
Измену конкурсне документације у којој ће се извршити одређена корекција у
структури захтеваних пакета основних и опционих прегледа за мушкарце и жене.

Комисија Наручиоца за јавну набавку
број ДУ-ЈНМВ-13/19


