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Нови Сад, 21.12.2018. године
Број: 8-88/18-П-1
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник Републике Србије“,
124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана” Нови Сад
доставља одговор на питањe у поступку јавне набавке мале вредности - Претходни и
периодични систематски прегледи радника, број ј.н. 8-88/18, а за коју је Позив за
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
18.12.2018. године:
ПИТАЊЕ бр. 1:
Увидом у Конкурсну документацију за јавну набавку услуге ПРЕТХОДНИ И ПЕРИОДИЧНИ
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ РАДНИКА бр. 8-88/18 , молимо за следеће тумачење:
На страни 44 и 47 конкурсне документације у делу који се односи на МОДЕЛ УГОВОРА у члану 1
став 2 је тражено да се напише следеће – цитат: „(Пружалац услуга наступа са
подизвођачем…………….из ..................ул.........који ће делимично извршити предметну набавку и
то у делу..................................)
Наше запажање је следеће: Нисте предвидели опцију да пружалац услуга наступи са учесницима
у заједничкој понуди те самим тим модел уговора за обе партије не може правилно да се попуни.
Наша сугестија је да додате опцију уписивања учесника у заједничкој понуди у став два са
довољно места да се наведу сви учесници у заједничкој понуди.
ОДГОВОР бр.1:
Наручилац није захтевао да се попуни модел уговора, већ модел уговора треба да буде потписан
и оверен, по партијама. Понуђачи могу наступити на начин описан у предметној конкурсној
документацији. Модел уговора садржи део текста који је стављен у заграду, а који ће у случају
самосталног наступа или групе понуђача, без подизвођача, бити прилагођен и обрисан.
ПИТАЊЕ бр. 2.
Молимо да нам доставите називе радних места као и ризике за Периодичне и претходне
прегледе из поступка ЈНМВ 8-88/18, како бисмо могли да доставимо званичну понуду.
У партији бр.1 наводи се да претходни и периодични прегледи обухватају општи и специфични
преглед у складу са Правилником, тако да молимо да нам пошаљете потребне детаље који су
нам неопходни у креирању понуде и цене.
ОДГОВОР бр.2:
Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини, који је на снази у ЈКП “Новосадска
топлана” радна места су дефинисана као радна места са ниским али значајним ризиком и радна
места са занемарљивим ризиком. Према Акту, нису дефинисани посебни здравствени захтеви.
Периодичне и претходне лекарске прегледе радимо за радна места са ниским али значајним
ризиком, као пример добре праксе и бриге послодавца за здравствено стање запослених који
рада на радним местима са ниским али значајним ризиком, а све према Правилнику о
претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са
повећаним ризиком („Службени гласник РС”, бр. 120/07, 93/08 и 53/17), Прилог 1, Општи део
програма претходних и периодичних прегледа запослених на радним местима са повећаним
ризиком,
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