
 
              
              
              
                       
 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       Број:  1548/5-2 

                                     Датум:14.03.2018. 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 И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у вези са припремањем понуда за јавну набавку услуга – Сервисирање и поправка  

медицинске опреме по партијама за период до годину дана 

 ЈН ОП 3У/18  

 

Измена и допуна конкурсне документације: 

 

-  у делу који се односи на спецификацију услуга по партијама, у оквиру партије 4 - Aпарати произвођача Lawton,  

бришу се из табеле Артро пумпа MED ARTHRO резервни делови под редним бројем од 1 до 3, тако да партија 4 сада 

гласи: 

 

„Партија 4: Aпарати произвођача Lawton 

 

Цена радног сата у редовно радно време без ПДВ-а у дин.:________________________                                

Цена радног сата ван радног времена без ПДВ-а у дин.:__________________________ 

Цене радног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспортне (опреме, уређаја и 

људства), дефектажу, сервисне активности (радове) и сл, што значи да при уобичајеним интервенцијама извођач истих неће 

имати право да посебно фактурише своје транспортне трошкове и сл. 

 СЕРВИСНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

             Извор хладног светла MED LIGHT 30     

Ред. 

број 
Опис сервисних интервенција 

Број радних 

сати 

Цена сервисне интервенције 

(број радних сати х цена сервисног 

радног сата у редовно радно време) 

у дин. без ПДВ-а 

1. Замена сијалице    

2. Чишћење стартне електронике   

 УКУПНО  

           

             Пумпа за сукцију и иригацију MED SUC 300 

Ред. 

број 
Опис сервисних интервенција 

Број радних 

сати 

Цена сервисне интервенције 

(број радних сати х цена сервисног 

радног сата у редовно радно време) 

у дин. без ПДВ-а 

1. Замена филтера    

2. Замена црева   

3. Чишћење електронике   

 УКУПНО  

         

              Оптика HD 30º 10mm 

Ред. 

број 
Опис сервисних интервенција 

Број радних 

сати 

Цена сервисне интервенције 

(број радних сати х цена сервисног 

радног сата у редовно радно време) 

у дин. без ПДВ-а 

1. Репаратура  

(Оштећени главни део левка оптике и кошуљице. 

Површина без сјаја и губитак боје на дисталном 

  



крају. Седименти на стаклу.) 

 УКУПНО  

 

      Артро пумпа MED ARTHRO 

Ред. 

број 
Опис сервисних интервенција 

Број радних 

сати 

Цена сервисне интервенције 

(број радних сати х цена сервисног 

радног сата у редовно радно време) 

у дин. без ПДВ-а 

1. Замена сензора   

2. Замена ролер точка   

3. Замена контролне табле   

 УКУПНО  

Укупна цена сервисних интервенција износи _________ динара без ПДВ-а. 

 

 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

 

             Извор хладног светла MED LIGHT 30     

Ред. 

број 
Назив резервних делова 

Цена по комаду 

у дин. без ПДВ-а 
Гарантни рок 

1. Лампа 300W   

 УКУПНО  

 

      Пумпа за сукцију и иригацију MED SUC 300 

Ред. 

број 
Назив резервних делова 

Цена по комаду 

у дин. без ПДВ-а 
Гарантни рок 

1. Филтер   

2. Црево   

 УКУПНО  

 

     Оптика HD 30º 10mm 

Ред. 

број 
Назив резервних делова 

Цена по комаду 

у дин. без ПДВ-а 
Гарантни рок 

1. Главни део левка оптике и кошуљице   

 УКУПНО  

 

      Артро пумпа MED ARTHRO 

Ред. 

број 
Назив резервних делова 

Цена по комаду 

у дин. без ПДВ-а 
Гарантни рок 

1. Сензор - леви   

2. Сензор - десни   

3. Ролер точка   

4. Контролна табла   

 УКУПНО  

Укупна цена резервних делова износи _________ динара без ПДВ-а. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 



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

ЈН ОП 3У/18. 

 

 

                                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКЕ 

                                                                                                                                                ЈН ОП 3У/18  

                              

Дн:                                                                                             

- Порталу ЈН 

- сајту наручиоца  

                      


