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ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број
404-02-291/2020-11
У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-291/2020-11 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 18.09.2020. године електронском поштом стигло питање
потенцијалног понуђача следећег садржаја:
“Везано за јавну набавку слуга систематских прегледа за запослене, редни
број 1.2.2. број 404-02-291/2020-11, начин на који сте формирали и накнадно
изменили конкурсну документацију, додавањем прегледа специјалисте хигијене,
акредитације, а све то укомбиновано са прегледима уролога и дерматолога и да се
при томе сви прегледи обављају на једном месту, недвосмислено говори да је
документација направљена у складу са условима који испуњава само одређени
дом здравља. Сматрамо да сте овако дефинисаном КД, грубо прекршили члан 10.
и члан 12. Закон о јавним набавкама и да се размишљамо да ли да учествујемо у
паради коју правите од ЈН.
Молимо да нам објасните на основу чега сте, у измени КД, повећали
услове на већ формирану КД и тиме онемогућили конкурентност других
понуђача?
Обзиром на начин како сте формулисали конкурсну документацију,
претпостављајући да сте извршли истраживање тржишта, молимо да нам наведете
да ли постоји група понуђача која може да испуни дате услове?
У складу са свим наведеним, молимо да измените конкурсну
документацију тако да иста буде у складу са ЗЈН и омогућите што већу
конкурентност и транспарентност у јавној набавци, тако што ћете услове и
прегледе вратити како су били дефинисани првобитном конкурсном
документацијом или макар, за накнадно додат преглед специјалисте хигијене, као
преглед по индикацији, омогућити да исти може извршити неки од чланова, групе
понуђача у својим просторијама“.
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 следећи одговор на постављено питање:
Конкурсна документација је припремљена у складу са потребама и
захтевима запослених, као и на основу праћења њиховог здравственог стања кроз
систематске прегледе које обављају већ неколико година уназад. Наиме, преглед
лекара специјалисте хигијене са планом исхране на основу резултата

лабораторијских анализа је уведен искључиво због све чешћих болести органа за
варење, гојазности и дијабетеса код наших запослених.
Наручилац је измену конкурсне документације извршио у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/12, 14/2015,
68/2015), а како овај преглед који је у интересу очувања здравља наших
запослених, може обезбедити велики број потенцијалних понуђача, сматрамо да
изменом нисмо повредили начело обезбеђивања конкуренције.
Као што је наведено у конкурсној документацији сви лекарски прегледи се
морају обавити на једној локацији из разлога што запослени обављају прегледе
радним данима, у току радног времена и дужни су да се по завршеном прегледу
врате на посао, што би у случају одласка на више локација изискивало далеко
више времена и дуже одсуство са посла. Сматрамо да на тај начин нисмо
нарушили начело обезбеђивања конкуренције понуђача, јер постоји велики број
понуђача који могу одговорити на тражене услове.
На
сајту
Агенције
за
акредитацију
здравствених
установа
https://www.azus.gov.rs/ објављен је списак акредитованих установа у складу са
чланом 198 Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 25/2019).
Увидом у предметни списак може се утврдити да постоји чак 180 акредитованих
установа, па сматрамо да ни овим условом нисмо повредили начело обезбеђивања
конкуренције, с обзиром да постоји велики број потенцијалних понуђача који
испуњавају овај услов.
Имајући у виду наведено, Наручилац обавештава све потенцијалне
понуђаче да остаје при свим својим захтевима наведеним у конкурсној
документацији.

КОМИСИЈА

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

