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ПИТАЊЕ
1. U predmetnom postupku u konkursnoj dokumentaciji navodite da je mesto
pruzanja usluge prostorije ponu?aca koje se nalaze na udaljenosti od najvise
5km od sedista Narucioca. Na koji nacin se meri udaljenost od sedista
ponu?aca? ( vazdusnom linijom, pesackim putem itd.) Kako se dokazuje
udaljenost imajuci za shodno da se to nigde ne navodi u konkursnoj
dokumentaciji?
2. U konkursnoj dokumentaciji navodite kao uslov tehnickog kapaciteta da
ponu?ac mora imati najmanje 2.000 m2 poslovnog prostora za pruzanje
zdravstvenih usluga. Kako je vazecim zakonskim normama I "Pravilnikom o
blizim uslovima za obavljanjem zdravstvene delatnosti" definisana je
kvadratura I visina prostorija za obavljanje zdravstvene delatnosti. Iz
ovoga se zakljucuje da zahtevate da zdravstvena ustanova koja je ponu?ac
mora da ima preko 100 prostorija ( ordinacija) sto nije u logickoj vezi sa
predmetom javne nabavke s obizirom na broj usluga koje zahtevate da Vam budu
pruzene. ZJN predvi?a da uslovi I kriterijumi moraju biti u logickoj vezi sa
predmetom javne nabavke pa nam je prosto nejasno zasto zahtevate vise od 100
prostorija za pruzanje usluga koje su premet javne nabavke?
3. U konkursnoj dokumentaciji zahtevate da ponu?ac poseduje sertifikat o
akreditaciji. Ovim zahtevom automatski krsite nacelo jednakosti ponu?aca I
nacelo obezbe?ivanja konkurencije Imajuci za shodno da drugi oblici
organizovanja zdravstvenih delatnosti npr. Poliklinike koje tako?e
podjedanko mogu da pruze zahtevane usluge a ne mogu biti akreditovane jer im
zakonom nije omoguceno da ucestvuju u procesu akreditacije. Znaci
akreditacija nikako ne moze biti uslov vec samo kriterijum.
4. Da li cete shono navedenom pristupiti izmenama konkursne
dokumentacije I da li cete istu uskladiti sa vazecim zakonskim normama?
ОДГОВОР
1. Место пружања предметних услуге су просторије Понуђача, које се због
потреба посла, односно разлога целисходности и економичности, налазе на удаљености од
највише 5 км од седишта Наручиоца, имајући у виду саобраћајнице којима иду редовне
линије градског саобраћаја (мерено google earth – oм). У вези са наведеним је измењена
конкурсна документација.

2. У вези са додатним условом у погледу Техничког капацитета, Наручилац у
измењеној конкурсној документацији прописује да понуђач мора поседује најмање 1.000
м2 пословног простора за пружање здравствених услуга (у својини, по основу закупа или
као корисник). Наручилац под простором за пружање здравствених услуга подразумева
укупан простор неопходан да се у једном дану, у континуитету, на једном месту обави
преглед најмање 20 запослених, као и да тај простор поред ординација чине лабораторије,
чекаонице, тоалети, помоћне просторије, ходници и остало.
3. Наручилац очекује да добије квалитетно пружене услуге од стране
здравствене установе. Тражени сертификат о акредитацији је гаранција квалитета. Свако
правно лице које је регистровано као здравствена установа може, уколико испуњава
прописане услове, по окончаном поступку добити наведени сертификат.
4. Извршене су измене конкурсне докуметације које вам достављамо у
прилогу.
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