Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 1190-11/16
Датум: 19. март 2020. године
Београд

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
УСЛУГА ДОДАТНОГ И ПРИВАТНОГ ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА ЗА ВАНБОЛНИЧКО И БОЛНИЧКО ЛЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ЗАПОСЛЕНИХ МСП-А И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА ЗА ВРЕМЕ
СЛУЖБОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ
РЕДНИ БРОЈ ЈН 12/2020

Београд, март 2020. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 15/14
и 68/15), наручилац врши измену Конкурсне документације број: 1190-7/16 од 13. марта
2020. године, како следи:
1) У делу 5 конкурсне документације, под тачком 5.2) Додатни услови из чл. 76 Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова, мења се Услов под тачком 1),
тако да сада гласи:
„1) Услов: да располаже неопходним финансијским капацитетом – понуђач испуњава
апсолутном апсолутном разликом између расположиве и захтеване маргине солвентности
на дан 31.12.2018. године, већом од 2.000.000.000,00 динара“.

2) У делу 6 конкурсне документације, Обрасци и изјаве, у обрасцу под тачком 6.2)
Образац понуде са структуром цене, под тачком 4) Понуђена цена, врши се измена
броја осигураника те уместо 700, треба да стоји 650:
„4) Понуђена цена:
 Осигурање обухвата запослене и чланове њихових породица у Министарству
спољних послова РС са местом рада у земљи службеног упућивања и примењује
се и у свим случајевима службеног боравка у било којој држави ван територије
државе пријема (службовања).
 Висина покрића: максимална осигурана сума износи 30.000 еур, а према
Условима за добровољно здравствено осигурање (у прилогу).


Географско покриће: цео свет, са изузћем Републике Србије.



Осигурање се уговара за око 650 осигураника



Премија, се обрачунава и исказује за период од годину дана од дана закључења
уговора и укупно



Премија се исказује без и са Порезом на промет услуга неживотног осигурања
("Службени Гласник РС" број 135/2004)

УКУПНА ОСИГУРАНА СУМА ПО ПОЛИСИ

30.000 € ЗА СВАКО ОСИГУРАНО ЛИЦЕ

Ред
Бр.

Опис услугe

Ориј
ент.Б
рој
осиг.
лица

1

2

3

1.

Ванболничко лечење

Висина
премије
по ос.
лицу без
пореза

Висина
премије по
ос. лицу са
порезом

Укупна
премија без
пореза
(3х4)

Укупна
премија са
порезом
(3х5)

4

5

6

7

Ред
Бр.

Опис услугe

Ориј
ент.Б
рој
осиг.
лица

1

2

3

Услуга обухвата:
Прегледи лекара – Укључује трошак ординирања
терапије у амбулантним условима
Дијагностичке процедуре, лабораторијска
испитивања, тестови и анализе По медицинској индикацији и искључиво по
прописаној препоруци овлашћеног лекара;
Висина осигуране суме до 5000 еур-а
Физикална терапија
На основу медицинске индикације која се спроводи
у овлашћеној медицинској установи, код повређене
херније дискуса, тежих облика лумбоишијагије,
цервикалног синдрома и тежих прелома, уз
искључење масажа
Висина осигуране сумa до 500 еур-а; са 20%
партицилације
Хирушке интервенције- дневна болница,
Укључујући трошкове преоперативне припреме
настале од пријема до операције у периоду од 7
часова до 22 часа сваког дана у недељи.
Висина осигуране сумa до 1000 еур-а
Хитна ванболничка стоматолошка
интервенција, настала услед несрећног случаја
(незгоде). Период 48 сати од тренутка повреде, не
подразумева ресторативне и ортодонске третмане.
Вакцинација деце до 14 година,
Према обавезној вакцинацији у земљи у којој се
налазе осигураници на служби, или према нашем
календару вакцинације (Република Србија)
Вакцинација одраслих,
По упуту овлашћеног лекара, за вакцинацију
против грипа.
Осигуравач ће извршити надокнаду трошкова
превентивних програма вакцинација,
имунопрофилакса и хемопрофилакса који су
обавезни према програму имунизација
становништва против одређених врста заразних
болести у земљи боравишта и Републици Србији.
СВЕГА
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Болнички смештај
Трошкови за смештај у болници и исхрану, накнада
за лекаре и медицинско особље, ординираље
терапије, рану рехабилитацију и сл.
До 15 дана за период трајања осигурања.
Дијагностичке процедуре, лабораторијска
испитивања и тестови
По медицинској индикацији и искључиво по
препоруци овлашћеног лекара
Хируршке интервенције
Накнада за лекара хирурга, за анестезиолога,
лекаре који асистирају и помоћно особље
(квалификоване медицинске техничаре и друге
здравствене раднике), оперативни материјал
укључујући трошкове преоперативне припреме
настале од пријема на болничко лечење до
операције, интензивне неге и накнадног лечења
(постоперативна нега до отпуштања из болнице)
20% партиципације, осим за хитна стања.
Хитна стоматологија услед несрећног случаја
(незгоде)
До 48 сати од тренутка повреде. Хитан
стоматолошки третман не подразумева
ресторативне и ортодонске третмане.
Лекови и санитетски материјал преписани за
употребу у току болничког лечења
Искључење: лековита и минерална вода,
медицинска вина, хранњиве препарате и средства
за јачање, окрепљујућа средства, козметичка
средства, средства за личну негу и нерегистровани
лекови и препарати према националном регистру
лекова земље у којој се лечење спроводи.
Терапија за оспособљавање за живот рехабилитација
Може се користити кроз болничко и кроз
ванболничко лечење
Лимит до 1.500 еур-а
СВЕГА
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Трошкови лекова
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Искључење: витамини, лековите траве, лекови за
прехладу, лекови у есперименталној и
истраживачкој фази, као и сви остали лекови који
се могу купити без рецепта и ако их препоручи, тј.
пропише овлашћени лекар, лековита и минерална
вода, медицинска вина, хранњиви препарати и
средства за јачање имунитета, окрепљујућа
средства, козметичка средства, средства за личну
негу и нерегистровани лекови и препарати према
регистру лекова земље у којој се лечење спроводи;
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650

Осигурана сума до 1000 еур

4.

Стоматолошке услуге (само за децу до 18 година)
Искључење: козметички и естетски третман зуба,
вештачки зуби, зубни импланти, керамичке
надограде на зубним имплантима, фиксне протезе,
фасете са свим припадајућим трошковима, бељење
зуба и сва остала стоматолошка помагала.

650

Лимит 400 еур-а са 20% партицилације

5.

Здравствена заштита трудница (трудноћа и порођај)
Услуга обухвата:
Прегледи лекара гинеколога,укључујући брисеве и
лабораторијске анализе;
Ултразвучни преглед и доплер (до 7 прегледа по
трудноћи);
Биохемијски скрининг и инвазивна пренатална
дијагностика према медицинској индикацији;
Порођај, укључујући епидуралну анестезију и
царски рез уколико је медицински индикован.

650

Осигурана сума до 3000 еур по трудноћи
Напомена:
Осигурање покрива трошкове који се односе на
покриће трудноће и порођаја, уколико је настала пре
првог укључења у осигурање.
Каренца се неће примењивати.

6.

Трошкови спашавања
Подразумева покриће трошкова спашавања и хитног
медицинског збрињавања.
Лимит по случају 4000 еур-а,
Преко наведеног лимита, учешће осигураника у
трошковима је 50%, износa који прелази лимит.

7.

Трошкови транспорта

650
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Трошкови транспорта из земље службовања у
земљу боравишта, односно организација и
покриће додатних трошкова медицински
неопходних и од стране овлашћеног лекара
прописаног превоза из иностранства до
осигураниковог места боравишта

650

Осигурана сума до 5.000 еур.

8.

Трошкови репатријације
Трошкови репатријације посмртних остатака
Организација и покриће трошкова транспорта
осигураникових посмртних остатака у земљу
боравишта.

650

Осигурана сума до 8.000 еур-а.

УКУПНО

1+2+3+4+5+6+7+8

3) У делу 7 конкурсне документације, Модел уговора, мења се члан 2, тако да сад гласи:
„Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем
услуга додатног и приватног добровољног здравственог осигурања за ванболничко и
болничко лечење у иностранству запослених МСП-а и чланова њихових породица, за време
службовања у иностранству, у свему према понуди Осигуравача број: ____________ од
_________ 2020. године за 650 осигураних лица.
Услуга из става 1. овог члана обухвата све случајеве и осигуране суме које су наведене
у Обрасцу понуде са структуром цене, Посебне напомене, ограничења и искључења које су
саставни део Техничке спецификације конкурсне документације као и све трошкове
неопходне за пружање предметне услуге.
Осигурање запослених подразумева осигурање од ризика одређених конкурсном
документацијом, свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа. Осигурање обухвата
запослене и чланове њихових породица у Министарству спољних послова РС са местом
рада у земљи службеног упућивања и примењује се и у свим случајевима службеног боравка
у било којој држави ван територије државе пријема (службовања).
Наручилац задржава право да изврши корекцију броја осигураних лица (запослених
и чланова њихових породица) према постојећем броју за све време важења уговора“.

4) Наручилац ће извршити измену текста конкурсне документације у делу 5, 6 и 7 и
тако измењен и пречишћен текст објавити на својој интернет страни, као и на
Порталу јавних набавки у делу измене и допуне конкурсне документације.
5) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена.
6) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.
објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца

Комисија за јавну набавку

