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Београд
Дом здравља „Clinicanova",
Вишеградска 26,
11000 Београд
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације у вези са
припремањем понуде за ЈН број 1-02-4047-12/15
Ha основу члана 63. CT. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" број

124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор на достављени Захтеве за
додатним појашњењима бр. 1-02-4047-12/15-5 од 20.04.2014. године и 1-02-4047-12/15-6 од

22.04.2014. године, који је поднео „ Дом здравља „Clinicanova", из Београда:
Питање бр. 1:

Молим Вас да нам дате појашњење везано конкурсну документацију, за део који се односи
на обавезне прегледе Медицине рада за возаче, и ПРЕГЛЕДА ЗА РАД HA ВИСИНИ за запо сл ене на позицији
контролора који се помињу на прани 6/35 Конкурсне документације. Наиме, како ови прегледи нису
садржани у прегпедима који су предмет ове набавке, нејасно је из ког се разлога помињу на датој прани као
прегпеди које су запо сл ени дужни да обаве. Предпажемо да се за хпеви у конкурсној документацији допуне
траженим прегледима за запослене на радним местима са повепаним ризиком, и да то буде сапавни део
конкурсне документације, како би пе у оквиру ипе набавке могли да прегледате и запо сл ене којима је

закоска обавеза да буду прегледани.
ОДГОВОР:
„Актом 0 процени ризика Регулаторне агенције за електронске комуникације и
поштанске услуге (РАТЕЛ) (у даљем тексту: Наручилац), радно место контролора се не
квалификује као место са пове ћаним ризиком рада, тако да исти преглед није обавезан за
поменуте запослене. Возачи прегледе обављају у посебној процедури, тако да се зактев за
њиховим прегледом не улази у предмет ове јавне набавке. Наручилац h e кроз измене
Конкурсне документације избацити параграф који дефинише обавезу обављања поменутих
прегледа, тако да he сви прегледи специфицирани (поручени) на начин како је то дефинисано
Конкурсном документацијом, односно, no потписивању Уговора, би ће начињен и достављен
Списак, који садржи податке о: број пацијената, име, презиме, старосну доб, и врсту услуге

за коју се запослени определио. "

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Виш њ иfiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 0113242 673

www.ratel.rs

Питање бр. 2:

Молим Вас да нам дате појашњење везано конкурсну документацију, за део који се односи
на Решења минипарпва здравља PC 0 испуњености услова за обављање послова здрапвене
депатнопи, односно коlе no Вама све гаане моаа да има аегипаоване здпапвена vстанова како би
испунила овај услов, a посебно нас занима да ли эавршни извештај сапавља лекар специјалиста
медицине рада (посебно за офталмолошки преглед no правипнику, како је предвиђено законом). Из
приложеног смо закључили да би требало да буду регипроване следеhе гране:
1. биохемијска лабораторија
2. Офтапмологија
3. Гинекологија
4. Интерна медицина (преглед интернипе, уз срца)
5. Радиологија (уз абдомена, уз штитасте, колор доплер крвних судова врата)
6. Урологија
7. Медицина рада (завршни извештај и Уверење 0 способности за рад са опремом са
екраном за запослене који проводе дуже од 4 сата дневно у раду са опремом са екраном
("Сл. гласник РС", бр. 106/2009 i 93/2013)).
Молимо Вас корекцију ипи потврду дате тврдње

ОДГОВОР:
СкОдн0 члану 6. ПРАВИЛНИКА 0 ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАИ И
ЗДРАВ РАД ПРИ КОРИШТiЕЊУ ОПРЕМЕ ЗА РАД CA ЕКРАНОМ („Сл. Гласник РС", бр.
106/09, 93/13), где пише: "Послодавац је дужан да, у складу са прописима о здравсrпвеној
заштити, запосленима који користе опрему за рад са екраном обезбеди преглед вида који ћ e
извршити служба медицине рада или офталмолог", Опредељујемо се да тај преглед управ0
изврши специјалиста Офталмологије.
Од здравствене установе захтевамо да буду регистровани за следе ће гране медицине:
биохемијска лабораторија, ОфталмОлОгија, гинекОлОгија, интерна медицина, ради0лОгија, H
урололОгија. Сходно овОј формулацији, кроз измене конкурсне документације he бити
извршена одређена прилагођавања код кадровског капацитета.
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