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Додатна појашњења за јавну набавку
ЈН-ОП-ОС-УСЛ-06/19 - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА
Дана 11.10.2019. године примили смо допис заинтересованог лица, за јавну набавку ЈНОП-ОС-УСЛ-06/19 - Услуге чишћења:
1.У делу услова кадровског капацитета, предвидели сте, између осталих, и услов:
„Сва лица ангажована на пословима одржавања хигијене морају да поседују важеће
санитарне књижице, као и да је над њима спроведена превентивна здравствена заштита
(вакцинација против хепатита), те да поседују доказ о извршеној оспособљености о
безбедности и здрављу на раду“
Као доказ за наведено захтевате следеће: „Фотокопије санитарних књижица и картона
вакцинације за сва запослена, односно радно ангажована лица“
Имајући у виду да у фази подношења понуда није неопходно да лица која чине
кадровски капацитет поседују санитарне књижице и картон имунизације (вакцинација
против хепатита), већ она лица која би била анагжована на извршењу услуге (како и сам
услов кадровског капацитета „Сва лица ангажована на пословима одржавања хигијене
морају.....“), да ли постоји могућност да наведено уместо у додатном услову, предвидите
као обавезу понуђача којем буде додељен уговор и то кроз техничку спецификацију и
модел уговора, те да исто буде предуслов закључења уговора. У вези са наведеним,
морамо истаћи да би наведено било у складу са одредбама Правилника о програму
обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести
("Сл. гласник РС" бр. 112/17, 11/18), као и Програмом обавезне и препоручене
имунизације становништва против одређних заразних болести, посебно поглављем 4.,
где је вакцинација предуслов рада у здравственим установама. Такође, у складу са
чланом 8. Правилника o обавезним здравственим прегледима одређених категорија
запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим
здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва ("Сл.
гласник РС" 3/2017), предуслов рада лица на пословима одржавања хигијене у
здравственој установи је обављени санитарни преглед.
Молимо вас да размотрите могућност измене конк. документације у наведеном делу, а
како би се обезбедила већа конкуренција по предметној јавној набавци.
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 je документом број 2984-4 од 10.10.2019. године одговорио на постављено
питање.
Наведени одговор ће без одлагања бити објављен на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.
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