
 

Датум: 07.02.2019.године 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

               По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у 

вези са припремањем  понуде у  поступку јавне набавке мале вредности  „ЗДРАВСТВЕНИ 

ПРЕГЛЕДИ „ број 1.2.18/2019 “ , Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама, објављује одговор. 

 

Питање: 

 

 

 

 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com


 

 

 

 

 

Одговор: 

 

1. Ради се допуна конкурсне документације на страни 9. и тражe се додатни услови : 

Кадровски  капацитет - Партија 1: 

- Да Понуђач  има  минимално 3 (три) запослена (по било ком основу)  лекара 

специјалисте медицине рада . 

- Да Понуђач  има  минимално по 1 (једног ) запосленог (по било ком основу)  лекара 

специјалисту :  ОРЛ, офтамолога, неуропсихијатра, интернисту  и пулмолога  .  

      

2. Наручилац сматра да је тражени  број запослених по било ком основу довољан кадровски 

капацитет .  

 

3. Ради се допуна конкурсне документације на страни 9.  и тражe се додатни услови : 

   Пословни капацитет-Партија 1: 

- Да Понуђач има организовану Службу медицине рада која на основу Правилника 

„Сл.гласник РС“ ,бр. 120/2007, 93/2008 i 53/2017 врши претходне и периодичне лекарске 

прегледе и послове заштите запослених на раду . 

 

4. На основу Акта о процени ризика Наручиоца , није дефинисана потреба за прегледом 

специјалисте   токсиколошке хемије .  

       5. Ради се допуна конкурсне документације на страни 9. и тражe се додатни услови : 



     Кадровски  капацитет - Партија 2: 

- Да Понуђач  има  минимално 1 (једног ) запосленог  (по било ком основу)  лекара 

специјалисту гинекологије и акушерства и најмање једног радиолога . 

 

 

 

Врши се измена и допуна  конкурсне документације и  продужење рока 

за подношење понуда  на 13.02.2019.године до 10 часова . 

 

Комисија за јавну набавку број  1.2.18/2018  


