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На основу дописа - захтева „заинтересованог лица“ за појашњењем, упућеног
наручиоцу путем електронске поште дана 31.10.2019. 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 1:
На страни 8/40 за обавезне услове под тачком 4 сте навели као доказ за правна лица и
предузетнике:
- Копија важећег Решења Министарства здравља Републике Србије, за обављање

делатности (лабораторијска дијагностика, хигијена, офталмологија, интерна медицина,
реуматологија, урологија, радиологија, дерматовенерологија, ОРЛ, неурологија /
неуропсхијиатрија, физикална медицина, стоматологија, гинекологија, патохистолошка
дијагностика, микробилогија са вирусологијом)

- Фотокопија важећег решења Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије којом се одобрава коришћење појединачног извора јонизујућег
зрачења – мамографа.

На странама 4/40 и 5/40 сте за врсту и количину услуга навели обим прегледа који не
одговарају захтеваном регистрационом оквиру.

Молимо Вас да извршите корекцију тако што ћете избацити да захтевате делатности
хигијене, стоматологије као и да детаљније опишете лабораторијску дијагностику обзиром
да мислимо да захтевате биохемијску. Ако сте мислили да је тест на интолеранцију спада
под грану хигијене, обавештавамо Вас да он спада под биохемијску лабораторијску
дијагностику.

Одговор 1:
- Наручилац прихвата примедбу и сугестију „заинтересованог лица“ да се изостави
делатност стоматологије и у том делу ће се извршити измена конкурсне документације.

- 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.

Питање 2:
Такође Вас молимо да избаците тражену фотокопију решења Агенције за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије јер она као таква више не постоји,
односно да замените тражену фотокопију решења са фотокопијом решења од
Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије. Нажалост,
фотокопија решења Вам не гарантује да је Мамографу урађено редовно дозиметријско
испитивање, већ управо извештај о редовном испитивању који се ради на 6 месеци и
годину дана тако да је можда и бесмислено тражити једно без другог.



Одговор 2:
Наручилац прихвата примедбу и сугестију „заинтересованог лица“ да се поред валидног
решења Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
(издатог до тренутка гашења предметне Агнеције) прихвати и валидна фотокопија решења
од Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије (издато од
тренутка гашења предметне Агенције) и у том делу ће се извршити измена конкурсне
документација.

Питање 3:
На страни 9/40 сте под додатним условима навели:

за тачку 1. подтачку 1.2
Неопходно је да понуђач поседује важећи сертификат СРПС ИСО 15189:2014, који се
одности на компетентност биохемијских лабораторија
подтачку 1.3
Неопходно је да установа у којој ће се обављати основни пакет прелгеда буде
акредитована здравствена установа од стране Агенције за акредитацију здравствених
установа Србије
Подтачку 1.4
Важећи Уговор о прописивању лекова са листе А закључен са Републичким фондом за
здравствено осигурање

Молимо Вас да извршите измену документације тако што ћете искључити ове услове које
овако укомбиновани представљају грубо кршења Закона о јавним набавкама и то члан 10.
Начело конкуренције као и члан 12. Односно начело једнакости понуђача.

Одговор 3:
Додатни услови дефинисани су у складу са важећим чланом 76. Закона о јавним набавкма.

- Обавезно поседовање сертификата СРПС ИСО 15189:2014 који се односи на
компетентност биохемијских лабораторија у директој је логичној вези са предметом јавне
набавке. Овај сертификат поседују све озбиљне биохемијске лабораторије. У вези са
постављеним питањем извршиће се делимична корекција наведеног захтева да су
понуђачи дужни да поседују важећи сертификат СРПС ИСО 15189:2014 или
одговарајући који се односи на компетентност биохемијских лабораторија.
- У вези са подтачком 1.3., а у циљу омогућавања што веће конкуренције потенцијалних
понуђача, прихвата се примедба заинтересованог лица и у измени конкурсне
документације која ће бити објављена Наручилац одустаје од наведеног услова.

- Уважава се примедба и сугестија „заинтересованог лица“ у циљу омогућавања што већем
броју потенцијалних понуђача да испуне предвиђене додатне услове за учешће, брише се
додатни услов 1.4. – важећи Уговор о прописивању лекова са листе А закључен са
Републичким фондом за здравствено осигурање и у том делу ће бити извршена измена
конкурсне документације.

Питање 4:
Даље, да ли знате да сте овим додатним условима и траженом спецификацијом прегледа у
којој сте вероватно ненамерно спојили примарну и секундарну здравствену заштиту
(Урологија или Генитоуринарна хирургија је грана хирургије па као таква не припада
примарној здравственој заштити јер представља клиничку грану медицине) онемогућили
да се било који државни дом здравља јави на набавку а при чему сте омогућили да само
једнa приватнa здравственa кућa може да одговори овом захтеву?



Одговор 4:
Није на наручиоцу да разврстава гране медицине. Из тог разлога је тражено да понуђачи
доставе важећа Решења Министарства здравља Републике Србије, за обављање
здравствене делатности из области које су предмет јавне набавке.  Самтрамо да наведено
решење издаје надлежно Министарство у складу са важећом законском регулативом.
Закон као и наведени услови у конкурсној документацији предвиђају да понуђачи могу да
поднесу понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду уколико је то
неопходно. Конкурсном документацијом је јасно дефинисано на који начин се подносе
понуде у овом случају.

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


