Дана 13.09.2019. примљена су путем мејла питаоа следеће садржине:
“Ппштпвана,
Кпристећи електрпнску ппшту кап легитимнп средствп кпмуникације у ппступцима јавних набавки,
желели бисмп да Вам ппставимп следећа питаоа у вези са ппступкпм јавне набавке мале
вреднпсти брпј 12/2019- пстале медицинске услуге- систематски прегледи заппслених:
1. Предметнпм кпнкурснпм дпкументацијпм на страни 5/36. предвидели сте да ће се услуге
кпје су предмет набавке пружати у Бепграду, на лпкацији пружапца услуге, пднпснп у
ппслпвним прпстпријама ппнуђача. Мплимп Вас за дпдатнп ппјашоеое, пднпснп да ли је
неппхпднп да се у циљу ефикаснијег прганизпваоа систематских прегледа, све предметне
услуге пруже на истпј лпкацији (адреси) здравствене устанпве? С тим у вези, мплимп Вас за
дпдатнп ппјашоеое у вези са дпдатним услпвпм ппслпвнпг капацитета- сертификатпм п
акредитацији кпји издаје Агенција за акредитацију здравствених устанпва Србије, пднпснп
да ли се наведени сертификат мпра пднпсити на здравствену устанпву у кпјпј ће се
пружати све предметне услуге на истпј лпкацији?
2. У вези са пбавезним услпвпм прпписаним чланпм 75. став 1. тачка 5) Закпна п јавним
набавкама, мплимп Вас да извршите измену кпнкурсне дпкументације и да уврстите
пбласт физикалне медицине у наведенп решеое, с пбзирпм да је преглед физијатра
саставни деп техничке спецификације.”
У вези са пристиглим питањима обваештавамо вас следеће:
1. У циљу што ефикаснијег организовања систематских прегледа, неопходно је да се све
предметне услуге пруже на истој локацији (адреси) здравствене установе.
Што се тиче додатног услова који се односи на Сертификат о акредитацији који издаје Агенција за
акредитацију здравствених установа Србије, тражени сертификат се мора односити на здравствену
установу у којој ће се пружати све предметне услуге на истој локацији.
2.Техничким превидом изостављена је област физикалне медицине из Решења Министарства
здравља Републике Србије о испуњености обавезних услова за обављање здравствене делатности у
областима медицине које су предмет јавне набавке. Овом приликом исправљамо грешку,
увршатавмо изостављену област (стр. 7/37 конкурсна документација).

С поштовањем,
Комисија за ЈНМВ број 12/2019

