РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Датум: 16.4.2019. године
Кнегиње Љубице 5, Београд
Предмет: Одговор понуђачу на питања у вези са припремањем понуде
У поступку јавне набавке ЈН 2/19 (набавка услуге систематског прегледа запослених у
Заводу за интелектуалну својину), од стране заинтересованог лица, тражено је појашњење
у вези са припремањем понуде, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама.
Питање: Узевши у обзир техничку спецификацију предметних услуга, у циљу припреме
обухватнијег пакета услуга систематских прегледа за мушкарце у жене, а све у складу
са начелима економичности и ефикасности, предложили бисмо Вам одређене измене и
допуне техничке спецификације услуга, која у свом иницијалном обиму значајно
поскупљује цену систематских прегледа у предметном поступку:




антитела штитне жлезде представљају лабораторијску анализу која се ради само
уколико су повишене референтне вредности иницијално урађених анализа, а свакако
и у случају да ултразвучни преглед штитне жлезде укаже да је таква врста анализе
потребна. Узевши у обзир да ове анализе значајно поскупљују цену пакета
систематских прегледа и да самим тим остављају мање средстава за поједине
опционе прегледе који су много већем броју запослених сврсисходнији, молимо Вас
да антитела штитне жлезде буду урађена само у случају повишених вредности
хормона штитне жлезде или у случају суспектног налаза ултразвука дојки.
слично као код претходне анализе, сугерисали бисмо Вам и за анализе витамин Дтотал и ХбА1Ц тест, коју према нашем мишљењу није потребно радити свима, већ
само запосленима код којих су повишене референтне вредности осталих
лабораторијских анализа, или уколико то одреди лекар специјалиста. Узевши у обзир
да ове анализе значајно поскупљују цену пакета систематских прегледа и да самим
тим остављају мање средстава за поједине опционе прегледе који су много већем
броју запослених сврсисходнији, молимо Вас да антитела штитне жлезде буду
урађене само у случају повишених вредности хормона штитне жлезде или у случају
суспектног налаза ултразвука дојки.

Одговор: Спецификација прегледа који су наведени у конкурсној документацији извршена
је на основу потреба и захтева запослених код Наручиоца. На основу тога, извршена је
процена вредности предметне набавке путем интернета, а на основу доступних ценовника
различитих потенцијалних понуђача. Имајући напред наведено у виду, Наручилац неће
мењати нити допуњавати конкурсну документацију.
Питање: Да ли Наручилац предвиђа, у складу са начелима економичности и ефикасности,
да се све предметне услуге реализују у просторијама понуђача на територији града

Београда? Да ли у том случају наручилац захтева да се све предметне услуге пруже у
просторијама понуђача који се налази на територији зоне 1 ИТС (интегрисаног тарифног
система) јавног градског превоза града Београда, узевши у обзир начела економичности и
ефикасности, посебно узевши у обзир присуство већег броја понуђача на тржишту из
области здравствених и социјалних услуга а који прегледе обављају ван територије града
Београда или у просторијама здравствених установа које су удаљене преко 15 км од седишта
наручиоца?
Одговор: Наручилац је у конкурсној документацији предвидео да је место извршења услуге
седиште, односно локација Извршиоца, а према избору Наручиоца.

