Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 07/2018 –Пружање услуге одржавања
чистоће и хигијене Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Поштовани, у благовременом року упућујемо Захтев за додатним информацијама односно
појашњењима конкурсне едокументације, ЈНМВ 07/2018:
На страни број 24 конкурсне документације, у обрасцу број 4, захтевате достављање Изјаве
понуђача о расположивим извршиоцима за пружање услуге, са навођењем имена и
презимена, радног искуства, стеченог звања и установе. Захтевани образац је и додатни
услов, што значи да сваки понуђаћ који учествује у поступку јавне набавке, исти мора
доставити. По нашем мишљењу захтевани додатни услов је ограничавајући и
дискриминишући за све понуђаче који немају седиште на територији Града Лознице или
градског насеља Бање Ковиљаче, јер је додатни услов јасан - који се извршиоци наведу, ти
морају и радити у болници. Као понуђачи желимо да учествујемо у поступку и имамо не 9,
већ 40 извршиоца на одржавању хигијене са дугогодишњим искуством и ван реалног је да
наведемо нпр. три раднице које обављају послове у Пироту, у изјаву да ће исте обављати
послове у болници. Молимо вас да додатни услов измените и прилагодите тако да у
поступку могу равноправно учествовати сви заинтересовани понучаћи без обзира где
имају седшите.
Одговор 1.
Наручилац је тражи обрасцу број 4 на страни 25 а не на страни 24 да понуђач попуни
Изјаву о расположивим извршиоцима за пружање услуге у којој ће понуђач навести имена
и презимена, радно искуство, стечено звање и установу. У делу означавања установе,
Наручилац тражи да се наведе где је одређено лице стекло искуство, с обзиром да је
Наручиоцу да су извршиоци имали искуство у раду у сличним установима због тога што
Болнице воде рачуна о начину одржавања хигијене и едуковани су о примењивању
процедура стандарда у процесу одржавања хигијене.
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 07/2018.
Дана 26.02.2018. године

