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Број: 5.2- 19286    

Дана: 06.07.2018.           

    

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем 

електронске поште (е-maila) дана 03.07.2018.године у 14,35 часова и 05.07.2018.године у 

08,18 часова за јавну набавку услуга – услуге систематских прегледа, број 55/18. 

  

Дана 03.07.2018.године у 14,35 часова и 05.07.2018.године у 08,18 часова потенцијални 

понуђач је упутио путем електронске поште питање - везано за јавну набавку услуга – 

услуге систематских прегледа, број 55/18. Наручилац је дана 03.07.2018. године у 14,40 

часова и 05.07.2018.године у 08,46 часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање од 03.07.2018. 

 

Поштована, 

 

Јављам се поводом припремања тендерске документације. 

Жеља нам је да се покажемо у најбољем светлу као и да се сами уверите у наш квалитет 

поводом чега имам неколико питања: 

 

Питање бр. 1 

 

- будући да смо преузели предузеће 2017 године, и за тај период имамо 800 систематских 

урађених у нашој установи, међутим за 2016 немамо те податке, а тражени су у тендерској       

документацији 

 

Питање бр. 2 

 

- да ли је неопходна аудиометријска кабина за прегледе будући да имамо специјалисту ОРЛ 

који ради све прегледе као и аудиометрију где није неопходна аудиометријска кабина. 

 

Питање од 05.07.2018. 

 

Питање 3 

 

Поштовани, 

 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), указујемо на недостатке у конкурсној документацији који се 

односе на Услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како 

се доказује испуњеност тих услова, где ја наведено да понуђач мора да испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, за пословни капацитет,  и то да  
понуђач има уведен ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 за здравствену заштиту и оцену 

радне способности, управљање ризицима радне средине, који се доказују достављањем 

фотокопијама тражених сертификата. 

Чланом 77. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама прописано је да понуђач може 

да достави декларацију о усаглашености, потврду, акредитацију или било које друго 
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одговарајуће средство којим понуђач доказује усаглашеност понуде са стандардима 

траженим у конкурсној документацији. 

Наиме, Законом о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. 

закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 

113/2017 - др. закон) – члан  213 – 218а,  је прописано да здравствене установе могу да 

изврше акредитацију која представља поступак оцењивања квалитета рада здравствене 

установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене 

установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине, стоматологије, 

односно фармацеутске здравствене делатности. 

Како стандарди за акредитацију здравствених установа примарног нивоа  

здравствене заштите, између осталог, обухватају тражене стандарде (Систем менаџмента 

квалитетом, Системи управљања заштитом животне средине и Систем менаџмента 

заштитом здравља и безбедношћу на раду), молимо Вас да измените овај део конкурсне 

документације и да као доказ за тражени додатни услов уврстите и Решење о издавању 

сертификата о акредитацији здравствене установе издато од Агенције за акредитацију 

здравствених установа Србије. 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговор на постављено питање: 

 

Одговор 1 

 

Тражени услов, да је понуђач у 2016. и 2017. години извршио 800 систематских прегледа је 

кумулативни услов за 2016. и 2017. годину. Уколико је понуђач испунио овај услов у 2017. 

години то је довољно за испуњење овог дела траженог неопходног пословног капацитета. 

 

Одговор 2 

 

Аудиометријска кабина за испитивање чула слуха је тражена у неопходном техничком 

капацитету као поуздан начин утврђивања нивоа оштећења слуха. Уколико понуђач не 

испуњава услове самостално, тај услов може испунити у заједничкој понуди са другим 

понуђачем који тај услов испуњава. 

 

Одговор 3 

 

У конкурсној документацији је као један од додатних услова за пословни капацитет 

наручилац тражио да понуђач има уведен ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001 за здравствену 

заштиту и оцену радне способности, управљање ризицима радне средине који се доказују 

достављањем фотокопија важећих тражених сертификата.  

Акредитација здравствене установе примарног нивоа здравствене заштите није директна 

замена за тражене сертификате и као таква не може се прихватити за тражени доказ. 

Понуђач који не испуњава тражени услов самостално исти може испунити у заједничкој 

понуди са другим понуђачем који тражени услов испуњава. 

 

 

С поштовањем,                                            

 

                                                                              ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


