
 
              
              
              
                       
 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                           Број:  5904/5-3  

                                                                        Датум: 12.10.2018. 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 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

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

медицинске опреме по партијама за период до годину дана, за партију 1 - Aпарати произвођача Drager 

 ЈН ОП 7У/18  

 

Измена пречишчћеног текста конкурсне документације: 

 

-  на страни  8  - Доказ за испуњеност додатног услова из члана 76. став 2.  ЗЈН – кадровски капацитет за партију 1 - 

Aпарати произвођача Drager, мења се тако да сада гласи: 

 

„3.4.3. Додатни услов из члана 76. став 2.  ЗЈН – кадровски капацитет за партију 1: 
Доказ: 

- копија потврде о пријави на РФПИО или централни регистар социјалног осигурања (копија образца М3А, М1/М2, М-А 

или М1СЗ) којим се доказује да је сервисер запослен код понуђача и/или копија уговора уколико сервисер није запослен 

код понуђача,  

- копије важећих сертификата за обученост три сервисера издати од стране произвођача опреме, за сваку групу тј. тип 

апарата. 

Напомена: Наручилац ће за партију 1, за апарат Oxylog 1000, прихватити и понуде понуђача који доставе 

сертификате за истородну групу апарата (Oxylog 2000, Oxylog 2000+, Oxylog 3000, Oxylog 3000+). 

 

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

„Рок за подношење понуде је 30.10.2018. године до 09:00 часова. 

Понуда се сматра благовременом ако је у архиву наручиоца на адреси Наручиоца, Бежанијска Коса бб, Београд, 

пристигла закључно са 30.10.2018. године до 09:00 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 30.10.2018. године до 09:00 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 30.10.2018. године, у 11:00 

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, стара 

поликлиника, одсек за јавне набавке. 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Представници понуђача морају имати овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које ће предати Комисији за 

јавну набавку приликом отварања понуда. 

Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана а не више од 40 дана од дана отварања понуда.“ 

 

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

7У/18, за партију 1. 

 

 

 

                                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКЕ 

                                                                                                                                                ЈН ОП 7У/18  

                              

Дн:                                                                                             

- Порталу ЈН 

- сајту наручиоца  


