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Сомбор

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку број: 404-183/2017-VIII
- Помоћ и нега у кући
За предметну јавну набавку постављенa су питања и за иста дајемо одговор.
У намери да учествујемо на конкурсу за јавну набавку број 404-183/2017-ВИИ обраћамо
Вам се са следећим питањима.
1.Питање:
У конкурсној документацији на страни 8/38 под додатним условима на разделу под рб.2
Пословни капацитет стоји “Да понуђач има неопходни пословни капацитет за ову јавну
набавку, сто подразумева да је понуђач извршио предметне услуге у минималном износу
10.000.000,00 динара за последњих 5 обрачунских година ( 2012,2013,2014,2015,2016)”.
Како је ово први пут да се расписује јавна набавка за помоћ и негу у кући у Сомбору нико
од заинтересованих сомборских фирми неће моћи да узме учешће у овој јавној набавци,
такође сматрамо да износ од треба да буде минимално у висини јавне набаке.
Одговор:
На основу питања измењена је конкурсна документација на страни 8/35
2.Питање:
У конкурсној документацији на страни 8/38 под додатним условима на разделу под рб.2
Пословни капацитет стоји “Да понуђач има сертификате СРПС ИСО 9001:2015, ИСО
14001:2015, БС ОХСАС 18001:2008”.
Због специфицности посла у коме ангажована лица, геронто домацице, улазе у домове
корисника имају приступ информацијама о животним навикама корисника, финансијском
стању корисника, породицном окружењу корисника сматрамо да је неопходно да
извршилац посла има ,осим наведених стандарда, и ИСО 27001:2014 Заштита и
безбедност информација у циљу заштите приватности корисника и потенцијалних
злоупотреба тих информација.

Одговор:
На основу питања измењена је конкурсна документација на страни 25/35 члан 8 модела
уговора.
3.Питање:
У конкурсној документацији на страни 8/38 и 9/38 под додатним условима на разделу под
рб.3 Технички капацитет стоји “Пружалац услуга треба да обезбеди по извршиоцу који
непосредно пружа услуге следећу опрему и средства : радни мантил: 1 комада годишње,
радна кецеља 1 комада годишње, заститна обућа 1 пар годишње, гумене рукавице: 1 пар
месечно, ПВЦ рукавице 100 комада месечно, крема за руке 1 комада месечно, апарат за
мерење притиска: 1 комад, апарат за мерење шећера у крви : 1 комад ”.
Како у разделу под рб.2 стоји да прузалац услуге има БС ОХСАС 18001:2008 сто је
сертификат Застите и безбедности на раду који већ подразумева опрему за обављање
посла ( зимска униформа, летња униформа, заштитна обућа, заштитна средства...) тражени
технички капацитет је испод минимума стандарда и правилника о заштити на раду па у
том смислу предлажемо измену у којој ће стајати “Пружалац услуга треба да обезбеди по
изврсиоцу који непосредно пружа услуге опрему и средства у складу са БС ОХСАС
18001:2008 и апарат за мерење притиска 1 комад и апарат за мерење шећера 1 комад”. Као
доказ за апарате може се понудити инвентарска листа али у случају ХТЗ опреме није
могуће понудити доказ јер се ХТЗ опрема набавља на основу физичких карактеристика
запосленог ( конфекцијски број одеће, величина обуће) а не обрнуто да се врши
запошљавање лица по критеријуму да својим физичким карактеристикама одговра
величинама ХТЗ опреме из инвентарске листе.
Одговор:
На основу питања измењена је конкурсна документација на страни 8/35.
4.Питање:
У конкурсној документацији на страни 9/38 под додатним условима на разделу под рб.4
Доказ о кадровском капацитету стоји ” За стручног сарадник (мин.1) треба доставити
фотокопију лиценце, потврду о вазењу лиценце, фотокопију уговора о раду И МА
обрасца, односно уговор о ангажовању лица у којем ће бити наведен минимални рок
ангажовања лица – не краћи од понуђеног рока за пружање услуге ( 12 месеци). За
неговатељице треба доставити копију сертификата о завршеној акредитованој обуци за
пружање услуге помоћ и нега у кући”.
У овом тренутку све лиценциране геронто домацице су радно ангажоване и давањем на
корисшење копије своје лиценце поступиле би супротно уговору о раду са тренутним
послодавцем Гернтолошким центром у Сомбору а троскови лиценцирања и период у коме
је могуће лиценцирати 30 геронтодомацица је кратак да би се прибавиле лиценце у овако
кратком року па предлажемо да се као доказ кадровског капацитета достави списак
лиценцираних неговатељица и стручног сарадника пре потписивања уговора.
Одговор:
На основу питања измењена је конкурсна документација на страни 9/35.

