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

 

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – стаплери, мрежице и остали уградни материјал  

по партијама за период до годину дана ЈН ОП 1Д/18 

 

 

Измена и допуна конкурсне документације се односи на: 

 

- на страни 6 - техничка спецификација,  мења се ставка 1. из партије 9, тако да сада гласи: 

Партија 9 Клипсеви М 

Ставка 1. Титанијумски клипсеви за појединачну апликацију М (1 шаржер 

има 6 клипсева) са одговарајућим бројем апликатора 

клипс 120 

 

- на страни 9 – 3.3 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН,  додаје се: 

 

„Додатни услов из члана 76. став 2.  ЗЈН – пословни капацитет за партије 7, 11, 12 и 17: 
- да је понуђач у 2017. години, у уговореном  року  и  квалитету,  испоручио понуђена добра из  предметне јавне набавке, и то за сваку партију 

појединачно, у минималном износу процењене вредности по партијама 7, 11, 12 и 17.“ 

 

- на страни 9 – 3.4.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. И СТАВ 4. ЗЈН, 

додаје се: 

 

„Доказ додатног услова из члана 76. став 2.  ЗЈН – пословни капацитет за партије 7, 11, 12 и 17: 
- Потврда – референца којом понуђач потврђује да је у 2017. години, у уговореном  року  и  квалитету,  испоручио понуђена добра из  предметне 

јавне набавке, и то за сваку партију појединачно, у минималном износу процењене вредности по партијама 7, 11, 12 и 17. Потврда/ референца мора 

бити потписана и оверена од стране референтних наручиоца.“ 

 



- на страни 38 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА,  мења се ставка 1. из партије 9, тако да сада гласи: 

 

- Измена ће обухватити и исправку појединих техничких грешака. 

 

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за ЈН ОП 1Д/18. 

 

 

 

Дн:  
- порталу ЈН  

- интернет страници наручиоца 

  

 

 

                                                                                                                                                         КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                                                                    ЈН ОП 1Д/18                               

 

Партије 

 

Назив добара 

Оквирне 

кол. по 

јед. мере 

Једин. 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Износ 

ПДВ-а 

Укупна  цена  

са ПДВ-ом 

Прозвођач/ 

комерцијални 

назив производа 

Партија 9 Клипсеви М      

Ставка 1. Титанијумски клипсеви за појединачну апликацију М  

(1 шаржер има 6 клипсева)  са одговарајућим бројем 

апликатора 

120 

клипса 

     

 

 

Место и датум:_______________                                                                       М.П.                                                               Потпис овлашћеног лица:________________ 

              

                                                                                                                                                                                                                            


