
 
              
              
              
                       
 
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       Број:  7052/5-4 

                                     Датум: 24.08.2017. године 
 

 

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 – Дигитални ангиографски апарат за кардиолошке 

дијагностичке и интервентне процедуре са пројектовањем и извођењем радова на адаптацији простора, 

монтажом и опремањем по систему „кључ у руке“, ЈН ОП 47Д/17  

 

 

Измена конкурсне документације се односи на: 

 

- на страни 5 – тачка 2.7. мења се тако да сада гласи: 

„2.7. Рок испоруке добра и извршења радова:  

- Рок испоруке добра не дуже од 35 календарских дана од  испостављања захтева овлашћеног лица Наручиоца  

за испоруком добра,  

- Рок извршења радова не дуже од 45 календарских дана од дана уплате аванса.„ 

 

 

- на страни 16 - 9. Захтеви наручиоца у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, и других 

околности од којих зависи прихватљивост, мења се тачка 9.3. тако да сада гласи: 

 

„9.3. Захтев у погледу начина, рока и места испоруке и извршења радова: 

- Рок испоруке добра не дуже од 35 календарских дана од  испостављања захтева овлашћеног лица Наручиоца  

за испоруком добра,  

- Рок извршења радова не дуже од 45 календарских дана од дана уплате аванса. 

Место испоруке: КБЦ „Бежанијска коса“, Бежанијска коса бб, Београд, ФЦО Наручиоца“  

 

- на страни 30 – образац понуде, мења се тако да сада гласи: 

 

„ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуђач подноси понуду: 1)  САМОСТАЛНО; 2) ЗАЈЕДНИЧКИ; 3) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (заокружити или 

болдовати релевантно)  

Деловодни број и датум понуде:  

Пословно име и седиште  понуђача:   

Име особе за контакт:   

e-mail:   

Телефон и факс:   

ПИБ, Мат. Бр.; шифра делатности:   

Назив банке и број рачуна:   

Лице овлашћено за потпис уговора:   

Укупна цена добра у дин. без ПДВ-а   



Износ ПДВ-а у дин.  

Укупна цена добра у дин. са ПДВ-ом   

Укупна цена радова у дин. без ПДВ-а   

Износ ПДВ-а у дин.  

Укупна цена радова у дин. са ПДВ-ом   

Укупна цена добра и радова у дин. без ПДВ-а   

Износ ПДВ-а у дин.  

Укупна цена добра и радова у дин. са ПДВ-ом   

Рок важности понуде  

(не краће од 60 дана од дана отварања понуда) 
 

Начин и рок плаћања  

Авансно (100%), у року до 30 дана од дана 

достављања предрачуна и банкарске гаранције за 

повраћај авансног плаћања са роком важности 6 

месеци дуже од дана закључења уговора 

Рок испоруке добра (не дуже од 35 

календарских дана од  испостављања захтева 

овлашћеног лица Наручиоца  за испоруком 

добра) 

 

Рок завршетка радова (не дуже од 45 

календарских дана од дана уплате аванса) 
 

Гарантни рок за добра (најмање 36 месеци)  

Гарантни рок за изведене радове (најмање 24 

месеца) 
 

 

 

              Датум                                                                МП                                                   Потпис понуђача 

 

______________________________                                                                        _________________________ 

 

 

 

 

 

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за 

ЈН ОП 47Д/17. 

 

Дн:  

- порталу ЈН  

- сајту наручиоца  

 

 

 

                                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКЕ 

                                                                                                                  ЈН ОП 47Д/17  

                              


