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Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке брoj 28/13 - набавка 
здравствених услуга за запослене у НСЗ, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним 
набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12), достављамо вам одговоре:

Питање 1: У јавном позиву бр 28/13 који сте поставили на порталу јавних набавки за 
систематске прегледе запослених, у прилогу 3 сте навели укупан број лица за које је 
потребно обавити систематске прегледе, са позивом на прилог 5 локације.
Обзиром да се из документације не може утврдити да ли се прегледи обављају у 
Београду за све запослене, или ће се прегледи обављати по филијалама и у месту 
седишта филијале. Број запослених по филијалама није дат у прегледу па се не може 
утврдити о ком броју људи се ради како би се формирала понуда?

Одговор: У конкурсној документацији, на страници бр. 15, наведено је следеће:
''Да понуђач задовољава довољни технички капацитет, тј. Да располаже (као власник,
закупац или корисник) са најмање 500м² пословног простора (укупно) на најмање 3 
локације (у 3 града) у Р. Србији, од тога обавезно једна локација мора бити у Београду. 
Пословни простор мора бити у потпуности опремљен свим материјално-техничким 
средствима неопходним за адекватно извршење свих уговорних обавеза понуђача које могу 
настати по основу ове јавне набавке, као и медицинском опремом, тј. средствима за рад
неопходним за извршење свих услуга из спецификације предмета јавне набавке''.
То значи да се систематски прегледи морају вршити у Београду, и још у најмање 2 
града на територији Републике Србије, која понуђач наведе у Обрасцу 5 – Технички 
капацитет, у оквиру одељка ''Пословни простор'', на страници бр.32 конкурсне 
документације. Укупан број запослених који је наручилац навео у конкурсној документацији 
ће се према географској близини организационих јединица наручиоца којима запослени 
припадају, упућивати на систематске прегледе у градове које је понуђач навео у Обрасцу 5, 
с тим што се, уколико желе могу упутити и на преглед у Београд. Највећи део запослених 
ће свакако бити упућен на преглед у Београд.

С'поштовањем,

Члан комисије за јавну набавку
Милош Регељац

      


