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БРОЈ: ЈНМВ-2/02-1197-8  Знак:ЉЉР 

ДАНА:29.06.2018.  Веза: ЈНМВ-2/02 

 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и Одговори у вези са јавном набавком мале вредности 

услуге систематског прегледа запослених 

 

Питање 1: 

Обрасцем структуре цене на страни 33/41 предметне конкурсне документације, 

предвидели сте израчунавање и уписивање јединичне и укупне цене. Молимо Вас за 

додатно појашњење наведеног обрасца: 

 

Одговор 1: 

У образац Структура цене уписује се збир јединичних цена за све тражене прегледе на 

који се додају ПДВ (уколико је примењиво) и евентуални други трошкови. 

 

Питање 2: 

Најпре, молимо Вас да дефинишете да ли је наведени образац неопходно попунити два 

пута, с обзиром да се цене посебно исказују за жене и посебно за мушкарце; 

 

Одговор 2: 

Образац структуре цене се попуњава једном и то уношењем збира јединичних цена за 

захтеване прегледе. 

 

Питање 3: 

Затим, молимо Вас да дефинишете које ће тачно прегледе радити жене а које мушкарци, 

имајући у виду витални значај ове информације с обзиром да наведени прегледи улазе у 

обрачун јединичне цене за мушкарце и за жене; 

 

Одговор 3: 

На страни 29 конкурсне документације јасно је наведено за које прегледе је потребно 

уписати јединичне цене. Свако запослено лице ће, сходно расположивом износу по 

особи и уговореним јединичним ценама и својим потребама, одредити које прегледе 

жели урадити.  

 

Питање 4: 

Затим, молимо Вас да дефинишете на које место је потребно уписати јединичну а на које 

укупну цену с обзиром да сте захтевали уписивање и јединичне и укупне цене а у 

наведеном обрасцу постоје једино поља за уписивање укупне цене; 

 

Одговор 4:  

На страни 29 конкурсне документације, табела 7.5. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА, РОК ВАЖЕЊА 

ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА, уписују се 

јединичне цене а на крају наведене табеле уписује се збир јединичних цена. 

 

Питање 5: 

Затим, молимо Вас да дефинишете да ли је за жене старије од 40 година потребно 

уписати посебну цену с обзиром да оне раде остеодензитометрију, а жене млађе од 40 

година не раде, па се сходно томе разликује цена за жене млађе од 40 година и жене 

старије од 40 година? Да ли је у том случају наведени образац неопходно попунити три 

пута (за мушкарце, за жене млађе од 40 година и за жене старије од 40 година)? 
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Одговор 5: 

У табели је јасно наведено следеће: „Остеодензитометрија (жене преко 40 година)“, 

дакле, уписује се цена прегледа за жене преко 40 година. Напомињемо да је списак 

прегледа сачињен након консултације са запосленим лицима, те да жене млађе од 40 

година нису исказале потребу за наведеним прегледом. 

 

Питање 6: 

На крају, имајући у виду да на страни 13/41- Списак обавезне документације која се 

доставља- нисте навели образац структуре цене, молимо Вас да дефинишете да ли је 

приликом израде конкурсне документације дошло до случајне грешке и да ли је 

наведени образац уопште потребно достављати у предметном поступку? 

 

 Одговор 6: 

Образац Структура цене је се доставља уз понуду. 

 

Питање 7: 

Имајући у виду да сте на страни 29/41 предвидели уписивање збира јединичних цена, а 

да сте на страни 33/41 предвидели израчунавање укупне цене, молимо Вас да 

дефинишете да ли ће збир јединичних цена на страни 29/41 или укупна цена на страни 

33/41 бити критеријум за избор најповољније понуде? 

 

Одговор 7: 

 Укупна цена подразумева збир јединичних цена. Збир јединичних цена ће бити 

критеријум за избор најповољније понуде. 

 

Питање 8: 

Моделом уговора на страни 31/41 предвидели сте уписивање укупне уговорене цене. 

Молимо Вас да дефинишете да ли је у наведено поље потребно уписати износ укупне 

цене са стране 33/41 или ће се уговор закључити на пун износ процењене вредности па 

је сходно томе потребно уписати износ од 600.000? 

 

Одговор 8: 

Уговор ће бити закључен на пун износ процењене вредности па је сходно томе потребно 

уписати износ од 600.000 динара.  

 

Питање 9: 

Техничком спецификацијом на страни 6/41 у склопу прегледа за жене предвидели сте 

мамографски преглед. Имајући у виду досадашње стандарде у медицинској пракси, као и 

чињеницу да је мамограф извор јонизујућег зрачења који емитује зраке који су штетни 

за здравље, ову врсту прегледа потребно је радити само женама старијим од 40 година, 

а осталима у случају потребе или према индикацији (слично као и код 

остеодензитометрије, где сте предвидели да ће се радити само женама старијим од 40 

година). Имајући у виду наведено, да ли ћете извршити измену конкурсне документације 

и дефинисати да се мамографија ради само женама старијим од 40 година или осталима 

према индикацији у случају примећених промена на ултразвуку дојке? 

 

 Одговор 9: 

У табели на страни 29/41, ставка 11: Мамографија, уписује се цена прегледа за жене 

преко 40 година. 

 

Питање 10: 

Техничком спецификацијом на страни 6/41 у склопу прегледа за мушкарце предвидели 

сте ултразвук стомака на пуну бешику са приказом простате. На страни 7/41 у склопу 

додатног услова кадровског капацитета, захтевали сте ангажовање лекара специјалисте 

урологије. Имајући у виду да је одредбама Закона о јавним набавкама предвиђено да 

додатни услови морају бити у логичној вези са предметом јавне набавке, молимо Вас да 

дефинишете да ли ће лекар специјалиста урологије радити ову врсту прегледа за 

мушкарце? 
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 Одговор 10: 

Дефинисани додатни услови су у логичној вези са предметом јавне набавке. При 

састављању понуде неопходно је дефинисати цену ултразвука стомака на пуну бешику 

са приказом простате, тако да овај преглед обвља лекар специјалиста урологије. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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