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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације, за поступак јавне набавке бр. 05-29/20-3/4 – Набавка услуге осигурања (у
даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у
даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из Зрењанина, у
законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања бр. 2
постављена од стране заинтересованих лица
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање
заинтересованог лица, па потом одговор на исто:
Питање/указивање бр. 1:
Постовани,
На основу Позива за доставу понуде за јавну набавку услуге осигурања број 05-29/20-3/4,
молимо Вас за додатно појашњење:
У измењеној конкурсној документацији објављеној дана 11.03.2020.г на страни 44 наводи
се да је Понуђач у обавези да у својој понуди достави за здравствену установу у којој
планира да радници врше преглед, фотокопије следећих докумената:
-Решење о оцени испуњености услова за поцетак рада и обављање делатности
-Решење о испуњености услова за врсење здравствених прегледа и издавање лекарских
уверења о телесној и душевној способности лица за управљање возилима на моторни
погон.
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Како се наведена документа односе на здравствену установу, а не на осигуравајућу
компанију, да ли је задовољавајуће да ми као понуђач тј. осигуравајућа компанија у
оквиру понуде доставимо Изјаву на меморандуму са моралном, кривичном и
материјалном одговорношћу на којој ће бити наведено да Здравствена установа у којој се
организују прегледи поседује тражена документа?
МОЛИМО ВАС ЗА ПОТВРДУ ПРИЈЕМА МАИЛ-А.
С постовањем,
Одговор на питање бр. 1:
Наручилац увиђа, на основу указивања заинтересованог лица, потешкоће приликом
достављања доказа који су на страни трећег лица, али са друге стране је свестан чињенице
да медицинска установа мора испуњавати наведене захтеве, те ће кроз измену конкурсне
документације прилагодити исту да понуђачи могу, уместо достављања појединачних
доказа, гарантовати за здравствену установу испуњење свих наведених доказа.

Комисија за ЈН ОП бр. 05-29/20-3/4

Напомена: Овај документ са логом наручиоца важи без печата и потписа
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