Систем квалитета сертификовао
Батајнички друм б.б.
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ПОЈАШЊЕЊЕ број 2.
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 31.8.2015. у 11,37 сати):
У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности „Здравствене услуге за
запослене у Галеника а.д. Београд на годишњем нивоу“ бред. Бр 375/15, у делу:
„ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ“ у табели су стављени прегледи тј.
превентивни прегледи (претходни и периодични прегледи запоселних) заједно са
куративном делатношћу (обезбеђивање рада лекара и сестара) што, према Правилнику о
претходним и периодичним лекарским прегледима запосленихи не стоји.
Потребно је претходне и периодичне прегледе ставити у једну засебну партију а
обезбеђивање рада лекара и сестара ставити у такође одвојену партију.
По Правилнику о претходним и периодичним прегледима запослених преглед врше
специјалисти медицине рада а ви у вашој конкурсној документацијиј тражите лекара
опште праксе што се такође коси са Правилником о претходним и периодичним лекарским
прегледима запослених.
Стога вас молимо да претходне и периодичне прегледе запослених и обезбеђивање рада
лекара и сестара, раздвојите у две одвојене партије да не би у старту кршили Правилник о
претходним и периодичним лекарским прегледима запослених.
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ОДГОВОР:
На страни 3. и 4. Конкурсне документације у делу 3. - ВРСТА И СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
јасно je прецизиран и ближе објашњен предмет јавне набавке.
Према тој спецификацији, предмет јавне набвке нису само прегледи који су обухваћени
Правилником о претходним и периодичним прегледима запослених на радним местима са
повећаним ризиком (тачке 1 до 4 Табеларног дела понуде) већ и прегледи у складу са
Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са
екраном (тачка 5 Табеларног дела понуде) као и пружање услуга ординирајућег лекара;
здравствене заштите нагло оболелим или повређеним лицима; сарадња са лицима за безбедност
и здравље на раду приликом тумачења лекарских извештаја запослених (тачке 6 и 7 Табеларног
дела понуде).
На основу тога наручилац сматра да се ПРИГОВОР заинтересованог понуђача, може сматрати
неоснованим.

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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