Број: 126/5-1
Датум: 21.02.2018. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и
68/15), Наручилац врши
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у вези са припремањем понуда за јавну набавку услуга – сервис и одржавање CT Briliance 64-Philips
за период до годину дана ЈН ОП 1У/18
Измена и допуна конкурсне документације:
- на страни 7 – 3.3 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
76. ЗЈН брише се тачка 3.3.2. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – пословни капацитет, тако да сада
гласи:
„3.3 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
Понуђач који учествује у поступку ове јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке који су дефинисани чланом 76. ЗЈН. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
3.3.1. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – кадровски капацитет:
- Понуђач има право на учешће у поступку ако пре објављивања јавног позива има (неодређено/ одређено
време/уговор друге врсте) најмање једног запосленог сервисера - радника техничке струке, са важећим
сертификатом произвођача Philips за одржавање предметне опреме – скенера, имајући у виду да се ради о
услузи сервисирања/одржавања медицинске која је од националног значаја и велике вредности, те уколико
сервисер нема одговарајући сертификат могло би доћи до великих проблема у функционалном раду исте и
наношења штете на предметној опреми.
3.3.2. Додатни услов из члана 76. став 4. ЗЈН – други додатни услови:
- Да понуђач има закључен уговор са произвођачем или да има овлашћење за учествовање у отвореном
поступку од стране произвођача које се односи на предмет јавне набавке, имајући у виду да се ради о услузи
сервисирања/одржавања медицинске која је од националног значаја и велике вредности, те уколико сервисер
нема одговарајући сертификат могло би доћи до великих проблема у функционалном раду исте и наношења
штете на предметној опреми.“
- на страни 8 - 3.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 76. СТАВ 2. брише се тачка 3.4.2. која се односи на доказ о испуњености додатног услова који се
односи на пословни капацитет, тако да сада гласи:
„3.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2.
Испуњеност додатних услова из члана 76, доказује достављањем следећих доказа:
3.4.1. Додатни услов из члана 76. став 2. ЗЈН – кадровски капацитет
Доказ:
1) Понуђач у изјави, овереној и потписаној од стране овлашћеног лица, наводи име запосленог сервисера, и уз
изјаву прилаже копије потврде о пријави на РФПИО или централни регистар социјалног осигурања (копија
образца М3А, М1/М2, М-А или М1СЗ) или уговора из које је могуће утврдити да је сервисер у уговорном
односу са понуђачем.
2) Сертификат да је сервисер завршио обуку код произвођача опреме за Philips.

3.4.2. Додатни услов из члана 76. став 4. ЗЈН – други додатни услови:
Доказ:
- Уговор са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку од стране произвођача који се
односи на предмет јаване набавке.“
- на страни 28 и 31 – MОДЕЛ УГОВОРА, мења се став 2. члана 5, а у члану 16. додају се став 2. и 3, тако да
сада гласе:
„Члан 5.
„Наручилац ће плаћање вршити најкасније у року до 90 дана од дана пријема фактуре са осталом пратећом
документацијом и то на текући рачун Извршиоца број ______________________ код ____________________
Банке.
Извршилац се обавезује да за месечно сервисирање/одржавање СТ достави Наручиоцу документа везана за
плаћање:
- фактуру,
- радни налог (који мора да садржи: врсту опреме која је сервисирана, опис услуга и спецификацију
уграђених оригиналних делова, утрошен материјал, напомену сервисера - ако је има, а оверен од
стране Извршиоца, корисника и овлашћеног представника Наручиоца) и
месечни Извештај о извршеној услузи, оверен од стране овлашћеног лица Извршиоца и потписан од стране
лица које је одређено за контролу извршења услуга од стране Наручиоца.“
Члан 16.
„Овај уговор се закључује на период до годину дана, односно 12 месеци.
Уколико у току трајања овог уговора СТ апарат престане да ради због квара СТ рендгенске цеви, чија замена
представља инвестиционо улагање, важење овог уговора се продужава за период у коме СТ апарат није радио.
За период у коме СТ апарат није радио збор квара СТ рендгенске цеви, Извршилац неће Наручиоцу
испоставити фактуру са пратећом документацијом.“
- на страни 31 – MОДЕЛ УГОВОРА, брише се члан 21.
У складу са изменом и допуном конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне
документације за ЈН ОП 1У/18.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ
ЈН ОП 1У/18
Дн:
- Порталу ЈН
- сајту наручиоца (линк ка порталу ЈН)

