Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд
Број: 404-02-291/2020-11
Датум: 17.09.2020. године

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези јавне набавке број
404-02-291/2020-11
У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-291/2020-11 за
доделу уговора о набавци услуга систематског прегледа запослених, редни број
1.2.2. за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке
www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs,
Наручиоцу су дана 16.09.2020. године електронском поштом стигло питање
потенцијалног понуђача следећег садржаја:
„Додатни услов:
Да здравствена установа поседује уговор са РФЗО за издавање рецепата за
лекове са листе А.
Према нашим сазнањима само једна здравствена установа у приватном
сектору има уговор са РФЗО за прописивање рецепата па наручилац самим тим
искључује могућност да добије изузетно квалитетну услугу највећих,
реномираних, приватних, здравствених система у Србији који овај уговор немају.
Овим ће највећу штету претрпети сами запослени Управе за заштиту биља јер им
је онемогућено да прегледе обаве на било ком месту у приватном здравственом
сектору.
Такође, упућујемо вас да поставите питање РФЗО да ли је поменути уговор
још увек важећи и производи правно и фактичко дејство јер су сви уговори са
другим приватним здравственим установама престали да важе и формално и
фактички још пре неколико година“.
У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном
документацијом, Комисија даје следећи одговор на постављено питање:
С обзиром да не постоји јавно доступан податак које све здравствене
установе у приватном сектору имају уговор са РФЗО за прописивање рецепата, а
да би утврђивање броја ових установа трајало сигурно дуже од законског рока за
достављање одговора у поступку јавне набавке, Наручилац је одлучио да одустане
од предметног захтева и у том смислу је измењена конкурсна документација.
Пречишћен текст измењене конкурсне документације је објављен на
Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца и сва заинтересована лица га могу
преузети на адреси www.portal.ujn.gov.rs као и на адреси Наручиоца
www.uzb.minpolj.gov.rs.

Обавештавамо потенцијалне понуђаче о продужењу рока за подношење
понуда тако да уместо 22.09.2020. године до 12:00 часова, рок за подношење
понуда истиче 23.09.2020. године у 12:00 часова.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 23.09.2020. године у 13:00 часова
у просторијама Управe за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 4.спрат,
канцеларија број 453, уз присуство овлашћених представника понуђача.

КОМИСИЈА

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације.

