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И З М Е Н А (АДЕНДУМ 1)
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ПЕРИОДИЧНО ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ, ПРОПИСАНИ
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОЦЕНИ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ
РАДА, ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ
ПОМОЋИ, СПАСАВАЊЕ И ЕВАКУАЦИЈУ
И СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ
Број јавне набавке: 158/2014

Београд
децембар 2015. године
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и
14/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“, бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-255/14-1 и Решења
о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-255/14-2, Јавно Предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац) у року предвиђеном
за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку у
отвореном поступку:

ПЕРИОДИЧНО ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ, ПРОПИСАНИ ЛЕКАРСКИ
ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОЦЕНИ СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЕ РАДА,
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ, СПАСАВАЊЕ И
ЕВАКУАЦИЈУ И СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ
Број јавне набавке: 158/2014
У поглављу III ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, брише се последњи став „Напомене“.
Поглавље VII МОДЕЛ УГОВОРА, мењаjа се у целости тако да сада гласи:

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Београд, Булевар краља Александра 282
Број:
Датум:
УГОВОР
О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
Закључен између уговорних страна:
1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број
282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код „АИК
БАНКЕ“ Београд, телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран
Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац) и
2. ______________________________________________, _______________, Улица
________________________ број ____, матични број _________________, ПИБ
_________________,
број
рачуна
_________________,
отворен
код
__________________________, које заступа ______________________________ (у
даљем тексту: Добављач)
Чланови групе понуђача:


__________________________________________



__________________________________________
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Подизвођачи:


__________________________________________



__________________________________________
Члан 1.

Уговорне стране констатују:


да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12
и 14/15 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку
услуга – Периодична испитивања услова радне околине; прописани лекарски
прегледи запослених по оцени службе медицине рада; оспособљавање запослених
за пружање прве помоћи, спасавање и евакуација запослених у случају опасности;
систематски преглед запослених, спровео отворени поступак јавне набавке услуга;



да је Добављач дана ____________2015. године, доставио понуду број
_________________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;



да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2015.
године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној набавци.
Члан 2.

Предмет уговора су периодични и претходни прегледи из области медицине рада,
санитарни и систематски прегледи запослених лица Наручиоца, достава извештаја односно
уверења о здравственом стању запослених од стране Добављача, по позиву Наручиоца
лабораторијско испитивање воде за пиће из објеката Сектора наплате путарине на
аутопутевима и друге услуге из области заштите на раду – хигијене рада, које се односе на
испитивање услова радне околине, а које су наведене таксативно у Поглављу III конкурсне
документације, као и оспособљавање одговарајућег броја запослених за пружање прве помоћи,
спасавање и евакуацију у случају опасности, а све ради испуњења законских обавеза
Корисника у периоду од годину дана од дана закључења овог Уговора.
Члан 3.
Добављач се обавезује да за потребе наручиоца реализује послове из чл. 2. овог
Уговора по ценама из своје понуде која је саставни овог Уговора, при чему вредност свих
извршених услуга периодичног испитивања услова радне околине; прописаних лекарских
прегледа запослених по оцени службе медицине рада и оспособљавања запослених за
пружање прве помоћи, спасавање и евакуација запослених у случају опасности, не може
премашити укупан износ од 1.500.000,00 динара (словима: милионпетстохиљада динара)
без пореза на додату вредност, а вредност свих извршених систематских прегледа
запослених не може премашити укупан износ од 15.500.000,00 динара (словима:
петнаестмилионапетстохиљада динара) без пореза на додату вредност, јер у супротном
уговор престаје да важи.
Цене из понуде су фиксне.
Члан 4.
Добављач се обавезује да упућене запослене прегледа у року од ____ дана и да
извештај – односно уверења о здравственом стању запослених, достави Наручиоцу у року од
_____ дана од дана извршеног прегледа. Период вршења прегледа обавиће се у договору
између уговорних страна.
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Члан 5.
Добављач се обавезује да пружи услуге из чл. 2. овог уговора у свему под условима из
конкурсне документације и прихваћене понуде, стручно и квалитетно.
Верификацију извршених услуга извршиће лице одређено од стране Добављача, са
једне, и Наручиоца, са друге стране. Добављач је дужан да извештава Наручиоца о
проблемима који се јављају приликом пружања услуга, са предлогом за њихово благовремено
отклањање.
Наручилац је дужан да писменим путем пријави сваку неусаглашеност у врсти, обиму и
квалитету уговорених услуга, која ће бити процењена од стране заједничке комисије за Процену
усаглашености услуга.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да у року који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од
45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012) исправно
испостављене месечне фактуре – рачуне, са спецификацијом пружених услуга у току
обрачунског месеца, плаћање на рачун Добављача бр. _______________________________ код
___________________________________ банке.
Члан 7.
Добављач је обавезан да води прописану евиденцију о свим медицинским и другим
налазима које установи током прегледа и да их чува као пословну тајну.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 9.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 5 (пет) примерака за
Наручиоца, а 3 (три) за Добављача.
ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора:

ДОБАВЉАЧ
Директор:

Зоран Дробњак, дипл.инж.грађ.
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор
о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне референце.
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