ЈАВНА НАБАВКА БР. 12/15
Назив ЈН: Набавка услуга лекарског прегледа запослених за потребе Машинског
факултета у Београду
5. Рок извршења услуга
Услуге лекарског прегледа запослених потребно је извршити у периоду од
25.06.2015. до 01.10.2015. године.

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована
правна лица и предузетници – тј. понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке из конкурсне документације утврђених
у свему према чл. 75 и 76 Закона о јавним набавкама и то:

III.1. Обавезне услове по чл. 75:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и
кривично дело преваре.
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда.
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да испуњава све
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач ималац права
интелектуалне својине.

III.2. Поред наведених обавезних услова, понуђач мора да испуни и

Додатне услове

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76
Закона о јавним набавкама:
6. да је основан за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
7. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно
претходни стечајни поступак.
8. да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом и то:
 да располаже са најмање 20 (двадесет) стално запослених лица распоређених
на радним местима која су релевантна за адекватно извршење свих уговорних
обавеза
 да за сваки од тражених лекарских прегледа располаже са одговарајућим лекаром
специјалистом из те области, у сталном радном односу или ангажованог по основу
чл. 197-202 Закона о раду, са најмање 5 (пет) година радног стажа у струци
(интерниста, кардиолог, гинеколог, пулмолог, лекар специјалиста опште медицине)
9. да понуђач задовољава технички капацитет и то:
 да располаже одговарајућом медицинском опремом (власништво, закуп, лизинг)
неопходном за квалитетно обављање лекарских прегледа који су предмет ове јавне
набавке.
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