Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27
Број: 2/790
Датум: 28.09.2018. године

ПРЕДМЕТ: II Измена конкурсне документације за јавну набавку број ДУ-ЈНМВ15/18
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Наручилац врши измену конкурсне документације јавне набавке
услуга – здравствени прегледи запослених.
Измена обухвата:
На страни 8 конкурсне документације у оквиру тачке 2. Додатни услови за учешће у
поступку јавне набавке из члана 76. Закона у делу тачке 1, брише се додатни услов 1.2.
који гласи:
1.2. неопходно је да понуђач поседује важеће сертификате ISO 9001:2015 који се
односи на управљање квалитетом и ISO 14001:2015, који се односи на заштиту
животне средине.
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, биће продужен рок за
подношење понуда и њихово отварање. Нови рок за подношење понуда је 04.10.2018.
године, до 11 часова, а јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 11,30 часова.

-У прилогу је измењена 8 страна конкурсне документације.

Комисија Наручиоца за јавну набавку
ДУ-ЈНМВ-15/18

Наручилац: Дом ученика средњих школа Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27
Конкурсна документација за јавну набавку број ДУ-ЈНМВ-15/18 –
Здравствени прегледи запослених

3.

или стране државе када
понуђач има седиште на њеној
територији.

4.

Да има важећу дозволу
надлежног
органа
за
обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је
таква дозвола предвиђена
посебним прописом.

5.

Захтев да је при састављању
понуда
понуђач поштовао
обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине,
као и да нема
забрану
обављања делатности која је
на снази у време подношења
понуде.

доспеле порезе и доприносе и уверења
надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода;
Ови докази не смеју бити старији од 2
месеца пре отварања понуда.
За правна лица и предузетнике:
- Копија важећег Решења Министарства
здравља Републике Србије, за обављање
здравствене делатности;

За правна лица, предузетнике и физичка
лица као понуђаче:
- Изјава која је саставни део конкурсне
документације

2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
76. ЗАКОНА

Р.
бр.

УСЛОВИ

1. да понуђач располаже
неопходним ФИНАНСИЈСКИМ
И ПОСЛОВНИМ
КАПАЦИТЕТОМ:
1.

1.1. да у периоду од 12 месеци пре
објављивања
позива
за
подношење понуда на Порталу
јавних набавки, није био у
блокади;

ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ
САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗЈН

Навести
интернет
страницу
надлежног
органа ако
је неки од
доказа на
њој јавно
доступан

1.Доказује се:
1.1. У складу са чланом 79. став 5. Закона о
јавним
набавкама
није
потребно
достављати посебан доказ, јер је то јавно
доступан податак на сајту Народне банке
Србије, чију испуњеност ће утврдити
Комисија Наручиоца за предметну јавну
набавку у фази провере и стручне оцене
понуда.
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