ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 14728-6/2016
Београд, 16.11.2016. године
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама,
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РАДНИКА НMВ – 40 /2016
 Партија 1 - Периодични прегледи Примљено је питање потенцијалног понуђача 14.11.2016., достављено mail-ом, следећег
садржаја:
Поштовани,
користећи електронску пошту као легитимно средство комуникације у поступцима јавних
набавки, желели бисмо да Вам поставимо следећа питања у вези са поступком јавне набавке
мале вредности број НМВ-40/2016- здравствена заштита запослених:
1. На страни 15. предметне конкурсне документације, наводите следеће:
''начин, рок и место вршења услуге: По задатој динамици и роковима Наручиоца, код
Извршиоца услуге'',
док на страни 26 наводите следеће:
''дневна динамика: минимум 5 запослених''.
Сматрамо да је сходно горе наведеном нејасно дефинисана динамика извршења услуга, с
обзиром да је постављена само доња граница (минимум 5 запослених дневно).
С обзиром да наводите да динамику и рокове задаје Наручилац, молимо Вас да дефинише
горњу границу дневне динамике вршења услуга, а све у циљу јасног дефинисања дневне
динамике прегледа и адекватног планирања расположивих ресурса Извршиоца услуге за
обављање предметних услуга.
2. На страни 17. предметне конкурсне документације, у склопу додатних услова под тачком
3.2 наводите следеће:
'' Понуђач у свом саставу мора да има Службу медицине рада, односно Службу за
здравствену заштиту радника.'',
међутим, не наводите начин доказивања овог услова.
Молимо Вас да дефинишете начин доказивања додатног услова захтеваног под тачком 3.2.

3. Молимо Вас да нам предочите колика је процењна вредност предметне јавне набавке како
бисмо могли лакше да планирамо расположиве ресурсе а узимајући за сходно да наведена
информација не представља никакву тајну информацију већ представља информацију од
јавног значаја.
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје

ОДГОВОР
1. Динамика и рок извршења услуге су дефинисани на следећи начин (стр. 15):
Динамика вршења услуге: 6 до 10 запослених дневно.
Рок извршења услуге: 3 (три) месеца од дана закључења уговора.
Време извршења услуге дефинисано је на следећи начин (стр. 26 и 29):
Преглед обавити: у преподневној смени, од понедељка до петка.
2. Понуђач доказује да у свом саставу има Службу медицине рада, односно Службу за
здравствену заштиту радника достављањем следећих доказа:
Докази:
 Фотокопије закључених уговора о раду, уговора о делу, уговора о допунском раду
(или по другом основу у складу са законом о раду) и одговарајући М образац о
пријави на обавезно социјално осигурање на одређено или на неодређено време
лекара специјалиста за пружање услуга наведених у техничкој спецификацији
Наручиоца.
 Фотокопије закључених уговора о раду, уговора о делу, уговора о допунском раду
(или по другом основу у складу са законом о раду) и одговарајући М образац о
пријави на обавезно социјално осигурање на одређено или на неодређено време
специјалисте медицине рада.
3. Процењена ведност набавке је за Партијау 1 – Периодични прегледи је 2.500.000,00 динара.
Конкурсна документација биће измењена у складу са овим одговорима и објављена на
Порталу јавних набавки заједно са Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку

