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ПОЈАШЊЕЊЕ број 1.
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ бр. 375/15
У складу са чланом 63 став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) достављамо појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке
мале вредности услуга – Здравствене услуге за запослене у Галеника а.д. Београд на годишњем нивоу,
ЈНМВ број 375/15.
ПИТАЊЕ (достављено мејлом 28.8.2015. у 14,09 сати):
Заинтересовани понуђач предлаже да наручилац јасно раздвоји предмет јавне набавке јер услуге
изабраног лекара не могу бити предмет јавне набавке с обзиром да се финансирају из средстава
обавезног здравственог осигурања и да по закону само дом здравља на чијој се територији налази
наручилац може обезбедити такве услуге, односно дати изабраног лекара. Стога, предлажемо да
се из табеларног дела понуде на страни 22. конкурсне документације избаце тачке под редним
бројем 6 и 7.
ОДГОВОР:
На страни 3. Конкурсне документације у делу 3. - ВРСТА И СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА јасно
je прецизиран и ближе објашњен предмет јавне набавке.
На основу тога наручилац сматра да се предмет јавне набавке „здравствене услуге за запослене у
Галеника а.д. Београд на годишњем нивоу“ не може сматрати као услуге изабраног лекара,
како наводи заинтересовни понуђач.
Имајући у виду напред изнето, наручилац сматра да конкурсну документацију не може
прилагођавати појединим понуђачима, већ је исту сачинио у складу са својим објективним
потребама, поштујући начело ефикасности и економичности, односно да обезбеди да се поступак
спроведе у роковима и на начин прописан Законом, са што мање трошкова везаних за поступак и
извршење јавне набавке.
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