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                                                                                                                                                                                             Датум: 21.08.2017.год. 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15),  Наручилац врши 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – медицинска опрема – аспиратори, ЈН ОП 34Д/17 

 

 

Измена конкурсне документације се односи на: 

- на страни 5 - техничка спецификација, мења се тако да сада гласи: 

АСПИТАТОРИ 
количина Процењена вредност 

Минималне техничке карактеристике  

 

Ставка 1. Аспиратор 1ком. 

1.1 Електрични портабилни аспиратор  

1.2 Посуда за сукцију  1000 – 2000 мл  

1.3 Аспирација са протоком ваздуха 16л/мин.  

1.4 Антибактеријски филтер  

Ставка 2. Аспиратор за централни вакум 3 ком. 

2.1 Монтажа на шину, директни или на конструкцији са точковима  

2.2 Вакумски аспиратор   

2.3 Регулатор вакума – 0-1 бар  

2.4 
Посуда за аспирацију 2000 – 4000 мл са сигурносном посудом за 

преливање 
 

2.5 Капацитет сукције 40 л/мин., 25 л/мин. Код улаза 0,6 бар  

 
Уз атарат је потребно испоручити сав неоходни пратећи 

материјал 
 

Укупно 250.000,00 



Страна 2 oд 3 

 

 

 

- на страни 28 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА мења се тако да сада гласи: 

 

- СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ЈН ОП 34Д/17 –  

Аспиратори 
 

 

 
 
 
                          
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                    Датум                                                                   МП                                                        Потпис понуђача 
 

___________________________                                                                                    ______________________________________ 

Цистоскоп са радник каналом за литотрипсије 

у бешици (Richard Wolf или одговарајући)    

1ком. 

количина 

Jeд. цена  
у дин. 

без ПДВ-а 
 

Укупна цена у 
дин. 

без ПДВ-а 
 

Износ ПДВ-а 
 у дин. 

Укупна цена  
у дин. 

са ПДВ-ом 

Понуђени модел и 
произвођач/ 

земља порекла 

 Минималне техничке карактеристике       

Ставка 1. Аспиратор 1 ком. 
     

1.1 Електрични портабилни аспиратор       

1.2 Посуда за сукцију  1000 – 2000 мл       

1.3 Аспирација са протоком ваздуха 16л/мин.       

1.4 Антибактеријски филтер       

Ставка 2. Аспиратор за централни вакум 3 ком.      

2.1 
Монтажа на шину, директни или на 
конструкцији са точковима 

      

2.2 Вакумски аспиратор        

2.3 Регулатор вакума – 0-1 бар        

2.4 
Посуда за аспирацију 2000 – 4000 мл са 

сигурносном посудом за преливање 

      

2.5 
Капацитет сукције 40 л/мин., 25 л/мин. Код 
улаза 0,6 бар 

      

 

Уз атарат је потребно испоручити сав 

неоходни пратећи материјал 

      

Укупно      

  Напомена: у цену је урачуната цена добра, трошкови транспорта, повезивање апарата  и његово пуштање у 
рад, и сви остали зависни трошкови. 
Понуђени респиратор мора бити  нов и некоришћен, из текуће производње и по квалитету мора да у 
потпуности одговара траженим техничким карактеристикама 



Страна 3 oд 3 

 

 

 

- мења се рок за подношење понуда, тако да је рок следећи: 

„Рок за подношење понуде је 30.08.2017. године до 10:00 часова. 

Понуда се сматра благовременом ако је у архиву наручиоца на адреси Наручиоца, Бежанијска коса бб, Београд, пристигла закључно са 30.08.2017. 

године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања. 

Неблаговременом  ће  се  сматрати  понуда  понуђача  која  није  стигла  у  архиву наручиоца на адреси Бежанијска Коса, Београд закључно са 

30.08.2017. године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања. 

Ако је поднета понуда неблаговремена, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,  дана 30.08.2017. године, у 12:00 часова.  на адреси 

Бежанијска коса бб, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца, 

КБЦ "Бежанијска коса", Београд, Бежанијска коса бб, III спрат - Конференцијска сала.“ 

 

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за ЈН ОП 34Д/17. 

 

Дн:  
- порталу ЈН  

- сајту наручиоца  

 

 

                                                                                                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                                                                                                                                                                                                                      ЈН ОП 34Д/17      


