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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: Закон), Агенција за осигурање депозита као Наручилац јавне набавке
мале вредности услуге здравственог систематског прегледа запослених у Агенцији за осигурање
депозита, ЈН.МВ.-8/16, врши
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности – услуге здравственог систематског прегледа
запослених у Агенцији за осигурање депозита ЈН.МВ.-8/16

1.
У поглављу I Општи подаци о јавној набавци, у делу Рок за достављање понуде,
мења се текст тако да гласи:
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, до
среда 16. новембра 2016. године, до 10:00 часова.“
2.
У поглављу III услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
тачка 2. подтачка 2) мења се и гласи:
2) Понуђач мора да располаже минималним кадровским капацитетом што подразумева
да понуђач има ангажовано следеће особље:
 лекар специјалиста интерне медицине – кардиолог
 лекар специјалиста интерне медицине (било које субспецијализације)
 лекар специјалиста радиологије,
 лекар специјалиста гинекологије,
 лекар специјалиста офтамологије,
 лекар специјалиста дерматологије,
 лекар специјалиста опште хирургије,
 лекар специјалиста анестезиологије;
 лекар специјалиста хирургије;
 лекар специјалиста урологије;
 лекар специјалиста медицинске биохемије,
 лекар специјалиста микробиологије;
 лекар специјалиста цитологије;
 најмање три медицинске сестре/техничара,
 најмање два лаборантска техничара.
3.
У поглављу IV Упутство како се доказује испуњеност услова, тачка 1. Доказивање
испуњености обавезних услова став 2) мења се и гласи:
„ За услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач је дужан да достави неоверене
копије важећих дозвола министарства надлежног за послове здравља о испуњености
услова за обављање услуга из следећих области медицине:
 интерне медицине,
 кардиологије,
 радиологије,
 гинекологије,
 офтамологије,
 дерматологије,
 анестезиологије;
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хирургија;
урологија;
медицинске биохемије;
микробиолошка лабараторија;
цитолошка лабараторија;

4.
У поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду тачка 3. Рок за
достављање понуде став 1. мења се и гласи:
„ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до среде, 16.
новембра 2016. године, до 10:00 часова.“

5.

На страни 27/36, Образац бр. 4. мења се и гласи:
IX

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Списак ангажованих лекара специјалиста понуђач доказује достављањем документа о радном
ангажовању – потврду о поднетој пријави осигурања (образац МА) или уговор о раду, уговор о
делу, уговор о привременим и повременим пословима или било који други уговор који доказује
радно ангажовање.
Име и презиме лекара који ће обављати преглед

Лекар специјалиста из области интерне
медицине – кардиолог
Лекар специјалиста из области интерне
медицине (било које субспецијализације)
Лекар специјалиста из области радиологије
Лекар специјалиста из области гинекологије
Лекар специјалиста из области офталмологије
Лекар специјалиста из области дерматологије
Лекар специјалиста опште хирургије
Лекар специјалиста анестезиологије
Лекар специјалиста хирургије
Лекар специјалиста урологије
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Лекар специјалиста медицинске биохемије
Лекар специјалиста микробиологије
Лекар специјалиста цитологије

Напомена: Понуђач је дужан да упише имена лекара који ће обављати преглед. Понуђач има
могућност да испод имена лекара који ће обавити преглед упише име лекара који ће га
заменити уколико исти буде спречен да обави преглед.
Понуђач је дужан да достави доказ о радном ангажовању наведених лекара специјалиста, као
и најмање три медицинске сестре/техничара и најмање два лаборантска техничара.
Место и датум:

Одговорно лице:
м.п.

________________

6.

________________

У осталом делу Конкурсна документација ЈН.МВ.-8/16, остаје непромењена.
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