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директора

ИКВБВ

број

Додатна појашњења за јавну набавку
ЈН-ОП-ОС-УСЛ-06/19 - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА
Дана 10.10.2019. године примили смо допис заинтересованог лица, за јавну набавку ЈНОП-ОС-УСЛ-06/19 - Услуге чишћења:
1. Под 4.3.2 Додатни услови у реду 3. између осталог захтева се да је над свим лицима
спроведена превентивна здравствена заштита (вакцинација против хепатита) и да се
доказује фотокопијом картона вакцинације.
Питање: Да ли је тај услов изричит и подразумева предају те документације унапред у
понуди или се у случају одабира наше понуде као најповољније, та документација може
доставити даном ступања на рад?
Напомена: Нелогично је и дискриминишуће да компаније које тренутно обављају те
послове по клиничким центрима одређене прегледе, уверења, или лиценце обезбеде у
току трајања свог пословног уговора и поседовањем истих у каснијим набавкама
искључе све остале добављаче.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/12, бр. 14/15 и 68/15) достављамо вам одговорe:
1. Наручилац овим оставља могућност да понуђач тек у случају извесности реализације
посла, тј. у случају закључења оквирног споразума, односно уговора о јавној набавци,
достави картон о вакцинацији против хепатита за извршиоце који конкретно буду
ангажовани.
Услов не сматрамо дискриминушићим, јер је претходни услов за пословни капацитет да
је понуђач у последње три године од дана објављивања Позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки, пружао услугу која је предмет ове јавне набавке у 3
здравствена објекта, сваки површине преко 2000 м2, тако да се претпоставља да је
вршењем тих послова већ обављена и вакцинација против хепатита, али, с обзиром на
то да у тим пословима нису морала бити ангажована иста физичка лица – извршиоци,
остављамо могућност из претходног става.
Наведени одговори ће без одлагања бити објављени на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.
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