
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Б е о г р а д, ул. Краља Милутина бр. 8
Број: 0094-40492-516/2013
Датум: 09.10.2013.

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке брoj 35/13 - набавка 
здравствених прегледа незапослених лица, у складу са чланом 63. став 3. Закона о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12), достављамо вам одговоре:

Питање 1: Молим Вас да ми појасните - одговорите до ког дана (датума) и до колико 
часова се понуда сматра благовременом у Вашем поступку јавне набавке број 35/13 –
здравствени прегледи незапослених лица, обзиром да је дана 16.09.2013. године на УЈН 
Порталу објављен позив и конкусна документација, а дана 04.10.2013. године, такође на 
порталу је опет објављен позив у истом поступку јавне набавке?

Одговор: Рок за подношење понуда је 16.10.2013. године, до 11:00 часова. Позив за 
подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку објављени 
су дана 16.09.2013. године на Порталу УЈН и на нашој интернет страници, док су 
04.10.2013. године, сходно одредбама Закона о јавним набавкама објављене само 
измене и допуне конкурсне документације, тако да првобитно одређени рок за 
подношење понуда остаје неизмењен.

Питање 2: Поштовани, у циљу исправног одговора на тендер 35/13 односно тачног
попуњавања потребних образаца, молим да ми одговорите на следеће: у обрасцу 1 -
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, наведена је спецификација која 
садржи три врсте прегледа за незапослене и максимални износ ваше цене.
Ми ћемо се појавити са нашим предлогом цена. Потребно ми је појашњење за 
попуњавање обрасца на страни почев од 33 до 42 - подаци по партијама – КОЛОНА
РИМСКО I - цена без ПДВ-а по једном лицу. Односно дали се у овој колони попуњава 
свака појединачна цена из спецификације или само збина цена добијена простим 
збиром цене све три спецификације (например: 2150.00 дин + 3850.00 дин +1250.00 дин
= 7250.00 дин), значи да ли у наведену колону уписујем рецимо цену од 7.250.00 дин?

Одговор: Дана 04.10.2013. године објављене су измене и допуне конкурсне 
документације, тј. измењена и допуњена конкурсна документација. Измене и допуне  
су начињене у Спецификацији предмета јавне набавке (брисан је минимални износ 
јединичних цена) и Обрасцу понуде и структуре цене (општи и специјалистички 
прегледи су подељени, тако да се одвојено могу исказати цене за обе врсте прегледа, 
које се после сабирају).

Питање 3: У Вашем позиву за подошење понуда за јавну набавку бр.35/13 – набавка 
здравствених прегледа незапослених лица, у Спецификацији предмета јавне набавке 
наведено је да понуђач мора бити у могућности да пружи предметну услугу на свакој 
локацији (тј. на територији сваког града / општине) на којој је то предвиђено и 
наведено, за сваку партију за коју конкурише (локације на којима се захтева пружање 
услуге су наведене у називу сваке партије, као и у другој колони Обрасца 2- образац
понуде и структура цене. 
У обрасцу бр.2, у колони локација пружања услуге здравствених (лекарских) прегледа 
незапослених лица, под редним бројем 75 наведено је Општи и специјалистички 
лекарски прегледи на локацији Зајечар.



У моделу Уговора који је саставни део конкурсне документације у чл.3 предвиђено је 
да је место извршења предметних услуга на локацији добављача или подизвођача. 
Такође стоји да ће услуге из спецификације предмета ове јавне набавке, за које 
наручилац захтева да буду извршаване на одређеној локацији (у одређеном граду), бити 
извршаване на једном месту (тј.на једној адреси) у сваком од градова где се услуга 
врши, у објектима који су у потпуности опремљени свим материјално – техничким
средствима и кадровима неопходним за адекватно извршење свих уговорнох обавеза 
добаваљача.
Да ли то значи да би у случају прихватања наше понуде и закључивања уговора екипе 
ЗЦ Књажевац морале да долазе у Зајечар увек када би било потребно пружања услуга 
здравствених прегледа, јер је тако наведео у спецификацији предмета јавне набавке?
У том случају поставља се питање где би се обављали општи и специјалистички 
прегледи у Зајечару?
Да ли би постојала могућност да Национална служба упућује лица за која је потребно 
обавити услугу здравствених прегледа на локацију Здравственог центра Књажевац, јер 
се ради о незапосленим лицима са подручја целе Филијале Зајечар?

Одговор: Здравствени прегледи се морају вршити искључиво на локацијама које су 
наведене  у називу сваке партије, у просторијама понуђача или подизвођача, као што 
је у конкурсној документацији и наведено.

Питање 4: У оквиру Спецификације обухваћени су општи, специјалистички и 
санитерни прегледи, а партијама су одвојени на партију 39 и 40. Да ли је понуђач који 
подноси самостално понуду за партију 39 у обавези да ангажује подизвођача за партију 
40 с обзиром да за ту партију може понуду да поднесе само Завод за јавно здравље а не 
Здравствени центар Крушевац?

Одговор: Не, понуђач који конкурише за једну партију, не мора да поднесе понуду за 
било коју другу партију, нити самостално, нити са подизвођачем, нити у 
конзорцијуму. У спецификацији предмета јавне набавке су наведене све три врсте 
прегледа (општи, специјалистички и санитарни прегледи) јер све три врсте прегледа 
представљају предмет јавне набавке, али су партије дефинисане тако да једну врсту 
партија чине општи и специјалистички прегледи, а другу врсту партија чине само 
санитарни прегледи, управо зато што те прегледе обављају раѕличити типови 
здравствених установа. 
То значи да уколико конкуришете за партију коју чине општи и специјалистички 
прегледи, онда сте у обавези да дате понуду само за ове пореледе, тј. само за ту 
партију, и ни за једну другу.

С'поштовањем,

Члан комисије за јавну набавку
Милош Регељац

      


