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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
Поглавље III ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, мења се у целости тако да сада гласи:
Понуђач је у обавези да за потребе ЈП „Путеви Србије“ у складу са одредбама Закона о
безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05 и 91/15) и Правилника о поступку
прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“
бр. 94/06, 108/06-испр. и 114/14) пружи следеће услуге:
1. Периодични и претходни прегледи из области медицине рада који обухватају:


Преглед возача професионалаца (25 запослених)



Преглед чувара са оружјем (80 запослених)



Санитарни преглед спремачица и запосленог у кафе – кухињама (50 запослених)

Напомена: Сви прегледи требају бити обављени у Београду, где је и пословно седиште
Наручиоца.
2. Оспособљавање 300 новозапослених за пружање прве помоћи, спасавање и
евакуацију у случају опасности.
Напомена: Обука свих 300 новозапослених треба бити обављена у Београду, где је и
пословно седиште Наручиоца.
3. Периодични прегледи из области заштите на раду – хигијена рада (испитивање услова
радне околине) и то по једно зимско и једно летње испитивање које обухватају:


Мерење микроклиме



Мерење хемијске штетности (гасови, паре и димови)



Мерење физичке штетности (бука, вибрације и штетна зрачења)



Мерење осветљености



Анализа услова рада без хемијске штетности



Израду елабората (испитивање микроклиме и осветљења односно физичко –
хемијске штетности)
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Израду елабората (испитивање услова рада без хемијских штетности): техничкохигијенске карактеристике објеката, методологија рада, оцене, коментари
резултата у контексту могуће здравствене проблематике, закључци, предлози
мера заштите



Лабораторијска испитивања воде за пиће – обим испитивања основни „А“
(само са објеката Сектора наплате путарине на аутопутевима једанпут у току
године)

у пословним просторијама Наручиоца у Београду Булевар краља Александра бр. 282, ул. Љубе
Чупе бр. 5, два спрата у згради «Беомедицине» ул. Устаничка бр. 64, објекат на «Обилазници»
и централни магацин ул. Волгина бр. 15, у пословним просторијама у Новом Саду ул.
Милетићева бр. 4 и Булевар краља Петра I бр.28а и на наплатним рампама на аутопутевима Е70, Е-75 и Е-80 у Републици Србији и то по следећим деоницама аутопута (стационаже су
исказане у односу на удаљеност од Београд):
ДЕОНИЦА БЕОГРАД СУБОТИЦА
1 Врбас
114,0 км.
2 Врбас
3 Змајево
101,2 км.
4 Змајево
5 Сириг
99,5 км.
6 Бешка Б
55,5 км.
7 Бешка НС
8 Инђија Б
43 км.
9 Инђија НС
10 Стара Пазова
35 км.
ДЕОНИЦА БЕОГРАД - НИШ
11 Бубањ Поток
12,3 км.
12 Траншпед Б
14,4 км.
13 Траншпед Н
14 Врчин Б
18,8 км.
15 Врчин Н
16 Мали Пожаревац
33,1 км.
17 Умчари Б
39,5 км.
18 Умчари Н
19 Водањ Б
45,4 км.
20 Водањ Н
21 Колари Б
51,5 км.
22 Колари Н
23 Смедерево
57,4 км.
24 Пожаревац
58,9 км.
25 Велика Плана
87,3 км.
26 Марковац Б
99,3 км.
27 Марковац Н
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Лапово Б
Лапово Н
Баточина Б
Баточина Н
Јагодина
Ћуприја Б
Ћуприја Н
Параћин Б
Параћин Н
Појате
Ражањ
Алексиначки рудници
Алексинац
Ниш
Дољевац
Дољевац село Б 11
Дољевац село А 12
Брестовац
Брестовац

105,6 км.
109,5 км.
131,3 км.
144,1 км.
154,9 км.
167,0 км.
181,7 км.
199,7 км.
203,3 км.
221,9 км.
244,8 км.
246,3 км.
250,8 км

ДЕОНИСА ШИД - ШИМАНОВЦИ
47 08 Шимановци
33 км.
48 07 Пећинци
46 км.
49 06 Рума
59 км.
50 05 Ср. Митровица
73 км.
51 04 Кузмин
94 км.
52 03 Адашевци
108 км.
53 02 Моровић
108 км.
54 01 Шид
110 км.

55
56
57
58
59
60

ОСТАЛО
Булевар краља
Александра
Љубе Чупе
"Беомедицина"
"Обилазница"
Волгина
Нови Сад

локал
локал
локал
локал
локал
90 м.

Напомена: Лабораторијско испитивање воде за пиће из објеката наплате путарине и
друге услуге из области заштите на раду – хигијене рада, које се односе на испитивање
услова радне околине, Добављач ће организовати по деоницама и објектима према
својим расположивим капацитетима.
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4. Систематски преглед запослених (око 1.450 лица) који обухвата следеће:
I Лабораторија – комплетна крвна слика (Er, Le, Hb, Hct, Le формула), Se, Уреа, Глукоза,
Билирубин (укупни), АST, АLT, гвожђе, креатинин, триглицериди, холестерол (укупни, LDL и
HDL), квалитативни преглед урина са седиментом.
- Уколико је потребно урадити хормоне штитасте (f-Т3, f-Т4, ТSH), тумор
маркере (Cа-15.3, Cа-19.9, Cа-125), Nа, K, Cа, Cl, P, Mg, уринокултуру.
II Клинички преглед оториноларинголога – анамнеза, отоскопски налаз, провера слуха,
налаз предње и задње риноскопије, налаз орофарингоскопије, вестибуларни тестови (Romberg,
Stein, Babinski – Weil), налаз индиректне ларингоскопије.
- Уколико је индиковано урадити: испирање спољашњег слушног ходника
(церумена), аудиометрија, тимпанометрија, OAE, ENG, ЕHО синуса, ЕHО
штитасте жлезде, доплер магистралних крвних судова врата
III Клинички преглед офталмолога – кратка анамнеза, одређивање видне оштрине (по
потреби фокометрија и рефрактометрија), преглед предњег сегмента ока на биомикроскопу,
преглед очног дна без ширења зенице, испитивање мотилитета очне јабучице, циљани
преглед због коришћења опреме за рад са екраном, дијагноза и лекарски савет.
- Уколико је индиковано урадити: мерење интраокуларног притиска (ИОП),
дневна крива ИОП-а, преписивање корекционих стакала за даљину и
близину, гониоскопија и преглед очног дна у мидријази, компјутеризовано
видно поље, одређивање врсте и степена колорне аномалије (“Ischihara”
тест, “Farnsworth” тест и “Nagelov” аномалоскоп), дијагностички тестови за
суво око (BUT, Schirmer, Rose bengal), испитивање пролазности сузних
путева, узимање брисева коњуктиве и ивице капака ради микробиолошке
анализе.
IV Клинички преглед неуролога – инспекција пацијента, преглед кранијалних нерава, мишића
(трофике, тонуса, грубе моторне снаге, мишићно-тетивних рефлекса), испитивање функције
пирамидног тракта – постојање слабости екстремитета насталих услед оштећења ЦНС-а,
испитивање патолошких рефлекса, функције говора, функције равнотеже, испитивање хода,
сензибилитета (површног, вибрационог и позиционог), испитивање функције периферних
нерава.
- Уколико је индиковано урадити: ЕЕG (испитивање електричне активности
мозга), ЕP (евоцирани потенцијали, сва три модалитета: VEP, SEP, AEP),
дуплексно скенирање магистралних крвних судова врата, транскранијални
доплер – TCD, EMNG (електромионеурографија)
V Клинички преглед физијатра – лична анамнеза (лични подаци, главне тегобе, садашње
промене, раније промене, породична и психосоцијална анамнеза), постуре (став, држање тела),
ход, активне и пасивне покретљивости свих зглобова и кичменог стуба, трофике, тонуси и снаге
мишића по ММТ, рефлексне активности, сензибилитет, антропометријске мере и стања
периферне циркулације.
- Уколико је индиковано урадити: Рендгенска снимања промењених регија,
остеодензитометрију (мерење густине костију), УЗ меких ткива и зглобова,
направити индивидуални терапијски план – примена медикамената,
физикалне терапије и кинезитерапије.
VI Гинеколошки преглед (600 запослених) – преглед лекара специјалисте гинекологије,
колпоскопски преглед, преглед вагиналног секрета, цитолошки преглед на Papanikolau,
ултразвук гинеколошки, палпаторни преглед дојки.
- Уколико је индиковано поновити налазе вагиналног секрета и Papanikolau
теста без ограничења броја услуга, индиковати ултразвук дојки уколико
има промена на дојкама.
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VII
Клинички преглед интернисте – снимање ЕКГ-а, узимање комплетне анамнезе,
инспекција општег статуса корисника услуга, налаз на глави и врату, аускултасија каротида,
палпација тиреоиде, аускултација плућа, аускултација срца, мерење крвног притиска, палпација
абдомена, преглед екстремитета укључујући палпацију периферних крвних судова и нотирање
статуса.
Уколико је индиковано урадити: преглед кардиолога, ендокринолога,
гастроентеролога, пулмолога, спирометрију, холтер мониторинг притиска,
холтер мониторинг ЕКГ-а, ЕХО срца, ерготест, колор доплер крвних судова
доњих екстремитета.
VIII Завршни преглед и закључивање – преглед резултата са свих прегледа, обједињени
писани извештај са систематског прегледа са обавезним закључком и предлогом мера за
очување и побољшање здравственог стања. Уколико су индиковани неки прегледи, након
њиховог обављања, обавезан савет о будућим мерама које треба предузети.
Напомена: Сви прегледи требају бити обављени у Београду, где је и пословно седиште
Наручиоца, при чему у дневним групама Добављач мора извршити најмање 50 прегледа
запослених.
У Поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 9.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, мења се у
целости подтачка 9.2 Захтев у погледу извршења услуга тако да сада гласи:
9.2. Захтев у погледу извршења услуга
Добављач је у обавези да у роковима из своје понуде прегледа упућене запослене и
достави извештаје односно уверења о здравственом стању запослених и у складу са потребама
Наручиоца, по позиву изврши лабораторијско испитивање воде за пиће из објеката наплате
путарине и друге услуге из области заштите на раду – хигијене рада, које се односе на
испитивање услова радне околине (чл. 15. и 41. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.
гласник РС“ бр. 101/05)) наведене таксативно у Поглављу 3 конкурсне документације, као и
оспособљавање одговарајућег броја запослених за пружање прве помоћи, спасавање и
евакуацију у случају опасности, а све ради испуњења законских обавеза Наручиоца.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________________ од ___________ 2015. године, за јавну 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, ЈН бр. 158/2014.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
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Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
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Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) НАША ПОНУДА ГЛАСИ:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Назив услуге

Цена услуге
(динара без ПДВ-а)

Преглед возача професионалца – по
једном запосленом
Преглед чувара са оружјем – по једном
запосленом
Санитарни преглед спремачица и
запосленог у кафе – кухињама – по
једном запосленом
Испитивање микроклиме – по мерном
месту
Испитивање хемијске штетности
(гасови, паре, димови и прашине) – по
мерном месту
Испитивање физичке штетности (бука,
вибрације и штетна зрачења) – по
мерном месту
Испитивање осветљености – по мерном
месту
Анализа услова рада без хемијске
штетности – по радном месту
Израда елабората (испитивање
микроклиме и осветљења односно
физичко – хемијске штетности)
Израда елабората (испитивање услова
рада без хемијских штетности):
техничко-хигијенске карактеристике
објеката, методологија рада, оцене,
коментари резултата у контексту могуће
здравствене проблематике, закључци,
предлози мера заштите.
Лабораторијско испитивања воде за
пиће са објеката наплате путарине – по
узетом узорку
Оспособљавање запосленог за
пружање прве помоћи, спасавање и
евакуацију – по једном запосленом
Систематски преглед – по једном
запосленом
УКУПНО (позиције 1 – 13)
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Укупно јединичне цене без ПДВ-а (позиције 1 13)
Укупно јединичне цене са ПДВ-ом (позиције 1 13)
Понуђени рок за преглед упућених запослених

дана

Понуђени рок за достављање извештаја
односно уверања о здравственом стању
запослених
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од
дана отварања понуда)

дана

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2015.г.
М.П.
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