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ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број
404-02-172/2019-11
У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-172/2019-11 за
доделу уговора о набавци услуга систематског прегледа запослених, редни број
1.2.2. за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке
www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs,
Наручиоцу су дана 27.03.2019. године електронском поштом стигла питања
потенцијалног понуђача следећег садржаја:
„Молимо Вас за разјашњење једне од наведених врста прегледа у
конкурсној документацији на страни 4, где се под тачкама А. и Б. тражи следеће:
"RTG плућа или ултразвук штитасте злезде".
Како су ова два прегледа тотално различита и не искључују један другог
питамо:
1. На основу чега се бира врста прегледа која ће се одрадити?
2. Да ли су ово прегледи који се раде по индикацији и ако јесу да ли је још
неки од прегледа са списка по индикацији?
3. Ако су обавезни, да ли се раде оба прегледа или само један и како се
врши у том случају селекција који урадити?“
У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном
документацијом, Комисија даје следеће одговоре на постављена питања:
1. Врсту прегледа бирају сами запослени и то тако да се подразумева,
уколико се у захтеву ништа не нагласи, да се ради ултразвук штитасте жлезде.
Уколико неко од запослених мора да уради RTG плућа (по препоруци свог
изабраног лекара и сл.), приликом заказивања термина се посебно нагласи да
запослени жели да уради овај преглед.
2. Не, само ови прегледи се раде по захтеву запослених.
3. Не раде се оба прегледа, већ се ради један или други преглед. Селекција
се врши на нашин објашњен у тачки 1.
КОМИСИЈА

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације.

