
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Управа за утврђивање способности 
бродова за пловидбу

Дел.бр. 16-0-201/2015-07

Београд,  24.02.2015. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', број 124/2012 и 14/2015), Наручилац доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ број 16-0-201/2015-01
у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02/2015 –

УСЛУГЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА

У делу конкурсне документације број 16-0-201/2015-01, објављене на Порталу Управе
за  јавне набавке и  на  интернет  страници Наручиоца  на  дан 19.02.2015. године,  под
називом – ''ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ'', на страни број 5, у тачки 7) –
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, уместо рока за подношење понуда 27.02.2015. године до 11 и
45 часова уноси  се рок за подношење понуда 06.03.2015. године до 11 и 45 часова.
Такође, на страни број 5, предметне конкурсне документације, у тачки 8) – ОТВАРАЊЕ
ПОНУДА, уместо датума 27.02.2015. године у 12.00 часова, уноси се датум за отварање
понуда 06.03.2015. године у 12.00 часова.

У делу конкурсне документације под називом – ''УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО
ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ'',  на  страни  број  7,  у  тачки  2)  –  ОБАВЕЗНА  САДРЖИНА
ПОНУДЕ,  брише  се  подтачка  З).  У  делу  конкурсне  документације  под  називом  –
''УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ'',  на  страни  број  9,  у
тачки  10)  –  ЦЕНА,  додаје  се  да  у  понуђену  цену  за  појединачни  преглед  улазе
индиковани прегледи и да таква понуђена цена се не може мењати за време трајања
Уговора о јавној набавци мале вредности. На страни број 9. и страни број 10, предметне
конкурсне документације, у тачки 11) – КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ, уносе се следећи подкритеријуми за избор најповољније понуде:

- Цена  са  максималним  бројем  пондера  ---------------------------------------  60
пондера

- Рок  и  начин  плаћања  са  максималним  бројем  пондера  ----------------  40
пондера

- Динамика  спровођења  специјалистичких  лекарских  прегледа  у  току  1
(једне) радне недеље (резервни подкритеријум)

Такође, у тачки 11) – КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ се уноси да
у случају да после анализе две или више понуда остваре једнак и истовремено највећи
број  пондера,  биће  изабрана  понуда  оног  Понуђача  који  има  већи  број  пондера  по
подкритеријуму цене. Уколико су две или више понуда једнаке по подкритеријуму цене,
у  том случају  биће  изабрана  понуда  оног  Понуђача  који  има  већи  број  пондера  по
подкритеријуму рока и  начина  плаћања.  У случају да  две  или  више понуда  остваре



једнак  и  истовремено  највећи  број  пондера  по  подкритеријуму цене и  по
подкритеријуму  рока  и  начина  плаћања,  као  одлучујући  се  узима  подкритеријум
динамике  спровођења  специјалистичких  лекарских  прегледа  у  току  1  (једне)  радне
недеље (РЕЗЕРВНИ ПОДКРИТЕРИЈУМ).
На  страни  10,  у  тачки  12),  уместо  наслова  –  КВАЛИТЕТ-УКУПНА  ВРЕДНОСТ
РЕФЕРЕНТНЕ  ЛИСТЕ  уноси  се  наслов  –  ДИНАМИКА  СПРОВОЂЕЊА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ  ЛЕКАРСКИХ  ПРЕГЛЕДА  У  ТОКУ  1  (ЈЕДНЕ)  РАДНЕ
НЕДЕЉЕ, као и текст, Динамика спровођења специјалистичких лекарских прегледа у
току  1  (једне)  радне  недеље  је  одређен  као  резервни  подкритеријум  за  избор
најповољније понуде и ближе је одређен у делу конкурсне документације под називом
Критеријум за избор најповољније понуде.

У  делу  конкурсне  документације,  под  називом  –  ''УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПИЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА'',
на  страни  број  18,  у  делу  који  се  односи  на  ДОДАТНЕ  УСЛОВЕ  ЗА  УЧЕШЋЕ
ПОНУЂАЧА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –  ЧЛАН  76.  СТАВ 2.  ЗАКОНА  О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА и то на кадровски капацитет додаје се да је у табелама које
представљају СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ КОД ПОНУЂАЧА (на страни број 30. и страни
број  31,  предметне  конкурсне  документације),  неопходно  унети  имена  и  презимена
запослених код Понуђача који раде на следећим радним местима:

1) Лекара специјалисте клиничке биохемије
2) Лекара специјалисте оториноларингологије
3) Лекара специјалисте офталмологије
4) Лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације
5) Лекара специјалисте интерне медицине
6) Лекара специјалисте радиолога
7) Лекара специјалисте гинекологије и акушерства
8) Лекара специјалисте неуролога
9) Лекара специјалисте медицине рада
10) Радно место медицинске сестре.

Такође,  на  страни  број  18,  у  делу  под  називом  ДОКАЗИВАЊЕ  ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА,  се  додаје  да  је  неопходно  за  запослене  код Понуђача  који  су наведени у
Табелама на  страни број  30.  и  страни број  31.  предметне  конкурсне  документације,
доставити  копију  радне  књижице  и  Уговор  о  раду  или  други  адекватан  Уговор  на
основу којих  се  доказује  да  су  наведена  лица  у  радном односу  на  неодређено  или
одређено време код Понуђача или да су наведена лица ангажована за рад код Понуђача,
као и важећу лиценцу за сваког наведеног лекара. Неопходно је да су лица наведена у
Табелама на  страни број  30.  и  страни број  31.  предметне  конкурсне  документације,
засновала радни однос  код Понуђача  или да  су ангажована од стране  Понуђача  пре
објављивања Позива за подношење понуда за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности  број  02/2015  –  Услуге  специјалистичких  лекарских  прегледа  за  потребе
Наручиоца, односно пре дана 19.02.2015. године. 

У делу конкурсне документације, под називом – ''ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ'', на страни број
22, уноси се да подкритеријум РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА јесте подкритеријум, а не
резервни подкритеријум и да је ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ
ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА У ТОКУ 1 (ЈЕДНЕ) РАДНЕ НЕДЕЉЕ резервни критеријум
на основу којих се врши избор најповољније понуде. Такође на страни број 22, у делу у



којем се наводи документација која се прилаже уз понуду брише се – Референтна листа
попуњена, потписана и оверена печатом.

У делу конкурсне документације, под називом – ''ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА'', на
страни број 33, уместо временског периода од 11.03.2015. до 10.03.2016. године, уноси
се  период од 1  (једне)  године  од дана  закључивања  Уговора  о  јавној  набавци  мале
вредности. Такође, на страни број 34. и страни број 36,  уместо временског периода од
11.03.2015.  до  10.03.2016. године,  уноси  се  период  од  1  (једне)  године  од  дана
закључивања Уговора о јавној набавци мале вредности.  На страни број 34. и страни
број 36, предметне конкурсне документације уноси се да ће се на локацији у Београду
прегледати  максимално  39  (тридесет  девет)  запослених  лица  код  Наручиоца  и  то
максимално  25  (двадесет  пет)  мушкараца  и  максимално  14  (четрнаест)  жена,  а  на
локацији у Новом Саду ће се  прегледати максимално 6 (шест)  запослених лица код
Наручиоца и то максимално 4 (четири) мушкараца и максимално 2 (две) жене.

У делу  конкурсне  документације,  под називом  –  ''МОДЕЛ УГОВОРА'',  свуда  где  је
наведен као месец фебруар, односно 02.2015.године, дозвољено је унети месец март,
односно 03.2015.године. На страни број 40. у члану 5. став 4. Уговора о јавној набавци
мале вредности, уноси се нови текст и то: Понуђена цена за специјалистичке лекарске
прегледе из става 2. предметног члана мора да садржи индиковане прегледе и не може
се мењати за време трајања предметног Уговора о јавној набавци мале вредности. На
страни број 40. у оквиру члана 6. уноси се нови став 2, док постојећи став 2, постаје
став  3,  а  постојећи  став  3,  постаје  став  4,  где  нови  став  2,  садржи  следећи  текст:
Запослени код Наручиоца, односно Корисника услуга, је дужан да приликом доласка на
заказан  систематски  преглед  донесе  упут  (на  Обрасцу  који  је  одређен  од  стране
Корисника услуга), на којем је неопходно да се потпишу сви лекари специјалисти код
којих је запослени извршио одговарајући преглед и неопходно је да се на предметном
упуту потпише и запослени који је извршио предметни систематски преглед.
Предметни упут представља доказ да су прегледи наведени у техничкој спецификацији
извршени од стране запослених код Понуђача који поседују одговарајућу стручност да
изврше предвиђене прегледе.
На страни број 41, у члану 8. уместо временског периода од 11.03.2015. до 10.03.2016.
године уноси се временски период од 1 (једне) године од дана закључења Уговора о
јавној набавци мале вредности.

У  делу  конкурсне  документације,  под  називом  –  ''КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ'',  на страни број 46. уместо подкритеријума под редним
бројем  2.  –  КВАЛИТЕТ-УКУПНА  ВРЕДНОСТ  РЕФЕРЕНТНЕ  ЛИСТЕ,  уноси  се
подкритеријум – РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА са следећим текстом:
2. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Максималан број пондера ------------------------------------------- 40 пондера
Код предметног подкритеријума максималан број пондера, односно 40 пондера добија
понуда  са  најдужим  роком  плаћања  након  извршених  предметних  услуга,  односно
рачунајући од дана службеног пријема исправно достављене фактуре. Предметни рок
плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) дана ни дужи од 45 (четрдесет пет) дана
од  дана  службеног  пријема  исправно  достављене  фактуре.  Понуда  са  следећим
најдужом  роком  плаћања  за  предметне  услуге  добија  10  (десет)  пондера  мање,
Рангирање понуда према предметном подкритеријуму се врши на следећи начин:

1. Понуда са најдужим роком плаћања ---------------------------------------- 40 пондера
2. Понуда са следећим најдужим роком плаћања ----------------------------- 30 пондера



3. Понуда са следећим најдужим роком плаћања ----------------------------- 20 пондера
4. Понуда са следећим најдужим роком плаћања ----------------------------- 10 пондера
5. Понуда са следећим најдужим роком плаћања -----------------------------   0 пондера

На страни 47. уместо резервног подкритеријума под редним бројем 3. – РОК И НАЧИН
ПЛАЋАЊА,  уноси  се  подкритеријум  –  ДИНАМИКА  СПРОВОЂЕЊА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ  ЛЕКАРСКИХ  ПРЕГЛЕДА  У  ТОКУ  1  (ЈЕДНЕ)  РАДНЕ
НЕДЕЉЕ са следећим текстом:
3.  ДИНАМИКА  СПРОВОЂЕЊА  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ  ЛЕКАРСКИХ
ПРЕГЛЕДА  У  ТОКУ  1  (ЈЕДНЕ)  РАДНЕ  НЕДЕЉЕ  (РЕЗЕРВНИ
ПОДКРИТЕРИЈУМ)
Код  резервног  подкритеријума  предност  има  понуда  која  садржи  највећи  број
запослених код Наручиоца који могу обавити предметне прегледе у току 1 (једне) радне
недеље,  а  који  представља минималан  број  запослених  код Наручиоца  који  се  могу
прегледати  у  току једне  радне  недеље  и  који  се  наводи  у  техничкој  спецификацији
предметне  конкурсне  документације.  У техничкој  спецификацији  се  наводи посебно
минималан број запослених мушкараца код Наручиоца који могу да обаве предвиђене
прегледе у току 1 (једне) радне недеље, а посебно минималан број запослених жена које
могу да обаве предвиђене прегледе у току 1 (једне) радне недеље.
У случају да после анализе две или више понуда остваре једнак и истовремено највећи
број  пондера,  биће  изабрана  понуда  оног  Понуђача  који  има  већи  број  пондера  по
подкритеријуму цене. Уколико су две или више понуда једнаке по подкритеријуму цене,
у  том случају  биће  изабрана  понуда  оног  Понуђача  који  има  већи  број  пондера  по
подкритеријуму рока и  начина  плаћања.  У случају да  две  или  више понуда  остваре
једнак  и  истовремено  највећи  број  пондера  по  подкритеријуму цене и  по
подкритеријуму  рока  и  начина  плаћања,  као  одлучујући  се  узима  подкритеријум
динамике  спровођења  специјалистичких  лекарских  прегледа  у  току  1  (једне)  радне
недеље (РЕЗЕРВНИ ПОДКРИТЕРИЈУМ).

С  обзиром  да  предметним  Изменама  и  допунама,  подкритеријум  –  КВАЛИТЕТ-
УКУПНА ВРЕДНОСТ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ, више није предвиђен као подкритеријум
за избор најповољније понуде, Понуђач није дужан да попуњава Табелу на страни број
48.

КОМИСИЈА:

1. Војислав Војиновић дипл.инж.         – Председник Комисије
2. Милош Селаковић дипл.прав.           – Члан Комисије
3. Александар Михаилoвић дипл.инж. – Члан Комисије
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