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ПОЈАШЊЕЊЕ број 4.
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 01.9.2015. у 13,34 сати):
Како би наручилац омогућио свим потенцијалним понуђачима да учествују у поступку предметне
јавне набавке, и обезбедио конкуренцију, сходно члану 10. став 1. ЗЈН, неопходно је да се у
конкурсној документацији на страни 22. (табеларни део понуде), одвоје у посебну партију ставке
под редним бројем 6. и 7., обзиром да су то услуге изабраног лекара (амбулантене услуге).
Превентивни прегледи у табеларном делу понуде (од тачке 1. до тачке 5.) се не могу сврставати у
исту табелу заједно са горе наведеним амбулантним услугама.
Такође, у конкурсној документацији на страни 3. у табели „Здравствене услуге за запослене у
Галеника а.д. Београд на обухватају“ за ставку под тачком 3. „циљани лекарски прегледи“ се не
може дати јединична цена, с обзиром да постоје више врста циљаних лекарских прегледа (циљани
офталмолошки, циљани гинеколошки ...). Предлажемо наручиоцу да наведе на које се конкретно
циљане лекарске прегледе мисли, с обзиром да предмет јавне набавке мора бити јасно дефинисан
конкурсном документацијом како би понуђачи могли јасно и недвосмислено поднети своје
понуде јер ће се и понуђене цене ових циљаних лекарских прегледа разликовати обзиром на
њихову врсту.
Молимо да извршите измену конкурсне документације у складу са горе наведеним јер ћемо у
супротном бити принуђени да своја права остваримо пред Републичком комисијом за заштиту
права понуђача.

ОДГОВОР:
Први део Захтева:
На страни 3. и 4. Конкурсне документације у делу 3. - ВРСТА И СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
прецизиран je 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
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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).
Констатација заинтересованог понуђача „...да су то услуге изабраног лекара (амбулантне
услуге)“ није адекватна, а што се види према раније достављеном захтеву за појашњење
конкурсне документације (објављено је Појашњење број 3.), са следећим одговором:
„Под појмом: „пружање услуга ординирајућег лекара...“ (који је део описа датог у тачки
6.), подразумева се да лекар пружа услуге лекара опште медицине примарне здравствене
заштите, а у складу са кодексом професионалне етике и важећом здравственом доктрином,
указује хитну медицинску помоћ, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената,
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским
индикацијама.“
На основу изнетог наручилац сматра да се први део ЗАХТЕВА за изменама и допунама
заинтересованог понуђача, може сматрати неоснованим.

Други део Захтева:
У истој спецификацији-табели за ставку под тачком 3. „циљани лекарски прегледи“
подразумевају се циљани лекарски преглед запослених за рад на висини.
Како наручилац није могао унапред да предвиди колико ће таквих прегледа бити, у Табеларном
делу понуде (страна 22. конкурсне документације) за ставке 3. и 4. предвиђена количина је „по
потреби“. То значи да понуђач треба за ставке 3. и 4. у колонама 5 (Цена по јединици мере без
ПДВ ) и 6 (Укупна цена без ПДВ) да унесе цену једног прегледа.

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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