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Дана: 26.09.2017. 
Број: 5/17/1844 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 64-2017-О-02, 
сачињава 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(измене и допуне основне верзије)  

 
СЕРВИСНО ОДРЖАВАЊЕ ПРЕВЕНТИВНО И ПО ПОЗИВУ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА DRÄGER 
                                           број јавне набавке 64-2017-О-02 

јн услуга 
 

Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 48, додају се подаци о: 
 

- изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена број 1: 5/17/1844 од  26.09.2017." 

- продужењу рока за поднеошење понуда 
 
„Рок за подношење понуда: НОВИ РОК: 09.10.2017. до 11,00 часова  
(основна верзија до 25.09.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/17/1816 од 20.09.2017. године) “ 
 

- Продужењу рока за отварање понуда, према следећем: 
„Датум и време отварања понуда: 09.10.2017. до 11,10 часова 
(основна верзија до 25.09.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/17/1816 од 20.09.2017. године)“  
 
БРОЈ 2 
У броју јавне набавке број „01“ замењује се бројем „02“. 
 
БРОЈ 3 
На страни 2 од 48, у садржају конкурсне документације додаје се : „обр. 6.  Изјава за доказивање 
техничког капацитета “ 
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БРОЈ 4 
На страни 3 од 48, документ 1 - Општи подаци о јавној набавци, тачка (5) мења се и сада гласи: 

 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама – две партије 
Ознака из општег речника набавке: 50421000 – услуге поправке и одржавања медицинске 
опреме, ДА44 – резервни делови 
Бр. парт Назив партије 

1 

сервисно одржавање превентивно и по позиву, резервни делови и потрошни материјал за 
апарат за анестезију Fabius Tiro, апарат за оксигену терапију и мануелну вентилацију, 
преправљени  Titus, апарат за анестезију Fabius MRI, покретни вентилатор плућа Oxylog 
1000 

2 

сервисно одржавање превентивно и по позиву, резервни делови и потрошни материјал за 
апарат за анестезију Fabius CE, апарат за анестезију Primus, механички вентилатор плућа 
Evita XL/4, опрема за развод медицинских гасова, плафонски мобилни и зидни разводник 
анестезиолошких гасова, вакума и електричних утичница, пумпа за торакалну дренажу, 
монитор Infiniti GammaXL, фибероптички ларингоскоп 

 
БРОЈ 5 
На странама 4-6 од 48, документ 2 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл., мења се и сада гласи: 
„ 

(1) рста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис 
добара/услуга:  

1.1. Предмет јавне набавке су услуге -  сервисно одржавање превентивно и по позиву, резервни 
делови и потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Dräger: 

Партија број 1: сервисно одржавање превентивно и по позиву, резервни делови и потрошни 
материјал за апарат за анестезију Fabius Tiro, апарат за оксигену терапију и мануелну 
вентилацију, преправљени  Titus, апарат за анестезију Fabius MRI, покретни вентилатор плућа 
Oxylog 1000 

партија број 1 - спецификација опреме: 
1. апарат за анестезију Fabius Tiro, сер. бр: ARHM- 0181 са пратећом опремом – 1 ком. 
2. апарат за оксигену терапију и мануелну вентилацију, преправљени  Titus ref M 330 42-44, 
 сер. бр:  ARUL-0003– 1 ком. 
3. апарат за анестезију Fabius MRI, сер. бр: ASHC-0231 – 1 ком. 
4. покретни вентилатор плућа Oxylog 1000, сер. бр. 1609 – 1 ком. 
5. покретни вентилатор плућа Oxylog 1000, сер. бр. 1607 – 1 ком. 
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Партија број 2: сервисно одржавање превентивно и по позиву, резервни делови и потрошни 
материјал за апарат за анестезију Fabius CE, апарат за анестезију Primus, механички вентилатор 
плућа Evita XL/4, опрема за развод медицинских гасова, плафонски мобилни и зидни разводник 
анестезиолошких гасова, вакума и електричних утичница, пумпа за торакалну дренажу, монитор 
Infiniti GammaXL, фибероптички ларингоскоп 

партија број 2 - спецификација опреме: 
1. апарат за анестезију Fabius CE, сер. бр:ARTA-0061 са пратећом опремом – 1 ком. 
2. апарат за анестезију Fabius CE, сер. бр: ARUB-0065 са пратећом опремом – 1 ком. 
3. апарат за анестезију Primus , сер. бр. ASBC-0388 са пратећом опремом – 1 ком. 
4. механички вентилатор плућа Evita XL/4, сер. бр: ARYB-0130 – 1 ком. 
5. опрема за развод медицинских гасова (10 комада шинских вакуум аспиратора, 10 комада 
шинских кисеоничких протокомера и 80 утичница за кисеоник, ваздух, вакуум на шинском 
систему), интензивна нега – 1 ком. 
6. плафонски мобилни и зидни разводник анестезиолошких гасова, вакума и електричних 
утичница (53 утичнице) – 6 ком. 
7. пумпа за торакалну дренажу, сер. бр. 4440 – 1 ком. 
8.  пумпа за торакалну дренажу, сер. бр. 4441 – 1 ком. 
9. монитор Infiniti GammaXL сер. бр.551 435 0775 – 1 ком. 
10. фибероптички ларингоскоп, инв. бр. 7891-1 ком. 

 
1.2.Резервни делови и потрошни материјал: 
Добављач је дужан да уграђује и испоручује искључиво оригиналне, нове и нерепариране 
резервне делове и потрошни материјал. Резервни делови и потрошни материјал морају бити 
испоручени у оригиналном паковању, са декларацијом произвођача. 
Понуђач је дужан да достави ценовник оригиналних резевних делова и потрошног материјала, 
који је важећи на дан отварања понуда, 09.10.2017. године. Ценовник се може доставити у 
папирној форми и/или електронској форми (цд). 

 
За поправке за које су потребни резевни делови и потрошни материјал који нису садржани у 
ценовнику, добављач је дужан да достави извештај/понуду са спецификацијом радова и 
неопходних делова. Тек на основу писане сагласности овлашћеног лица Наручиоца приступиће 
се сервисирању. 

 
1.3.Сервисно одржавање: 
Одредбе које се односе на превентивно и сервисно одржавање по позиву: 

- Сервисно одржавање искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују 
одговарајући сертификат произвођача опреме Dräger - сертификат издат од 
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Либек, Немачка. Податке о сервисеру/сервисерима, понуђач 
уноси у образац број 5 - Изјава за доказивање кадровског капацитета; 

- Добављач долази искључиво на писани позив Наручиоца,  радним данима, у периоду 
од 07,30 до 15,30 часова, што ће се сматрати доласком у редовно радно време; 
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- Радним данима ван радног времена и нерадним данима (у периоду после 15.30 часова 
па  до 7.30, суботом, недељом и празником),  добављач долази искључиво по одобрењу 
одговорног лица именованог од стране Наручиоца; 

- Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или 
факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са 
процедуром Одржавање и калибрација медицинске опреме ИОВ.  Позив за хитну 
сервисну интервенцију може се упутити и телефонским путем и накнадно потврдити у 
писаној форми; 

- Сервисно одржавање укључује преглед и испитивање опреме за рад са издавањем 
стручног налаза сходно Закону о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник 
Р.С.“ бр. 101/2005, 91/2015) и Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и 
испитивања услова радне околине  ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006 и 108/2006, 114/2014, 
102/2015) 

- Све замењене резервне делове преузима добављач, што се констатује у напомени 
сервисног радног налога; 

- За опрему из партије 1- ставке 1, 3, 4 и 5 и партије 2- ставке 1, 2, 3, 4 и 9, уколико квар не 
може да се отклони у року од двадесет календарских дана, добављач је дужан да обезбеди 
заменску опрему минимум истих техничких карактеристика, до окончања поправке а 
најдуже тридесет календарских дана;  

- Уколико приликом сервисне интервенције сервисер констатује да је даље одржавање 
опреме нерационално или немогуће, дужан је да сачини предлог за отпис опреме, а у 
циљу планирања набавке тј. обнављања предметне опреме; 

- Добављач је у обавези да пружи даљинску подршку путем електронске поште и 
телефона, у редовно радно време, без наплате. Максимално трајање овакве услуге је 30 
минута по подршци. 

 
Одредбе које се односе само на превентивно сервисно одржавање: 
Предмет, обим и динамика превентивног сервисног одржавања дати су обрасцу број 1- Образац 
понуде. 
У цену превентивног сервисног одржавања, урачунати сервисни сати и путни трошкови, без 
обзира на број долазака и број сервисних сати. 
 
Одредбе које се односе само на сервисно одржавање по позиву: 

- Код хитних интервенција, под којима се подразумева ситуација када је због квара апарата 
дошло до престанка процеса рада, добављач је дужан да се на позив Наручиоца одазове у 
року од највише осам часова, и да у року од  двадесетчетири часа приступи утврђивању и 
отклањању квара. Наручилац је дужан да у свом позиву за сервисну интервенцију, 
назначи да је интервенција хитна; 

- Код осталих интервенција, добављач је дужан да се на позив Наручиоца одазове у року 
од највише двадесетчетири часа, и да у року од  четрдесетосам часова приступи 
утврђивању и отклањању квара; 
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- Пре сваке интервенције, добављач је дужан да Наручиоца обавести о процењеној укупној 
цени интервенције писаним путем, а да услугу одржавања/отклањања квара започне 
након добијања сагласности писаним путем од стране Наручиоца; 

- Уколико је квар могуће отклонити приликом дијагностике, без замене резервних делова, 
добављач ће услугу фактурисати по уговореним ценама сервисних сати. Добављач је 
дужан да након поправке  провери функционалности опреме, у складу са стандардима и 
упутствима произвођача опреме; 

- Након извршене дијагностике квара за чије отклањање је потребна набавка резервних 
делова, добављач је дужан да Наручиоца обавести о процењеној укупној цени 
интервенције (цена резервног дела, цена уградње, процењен број сервисних сати) 
писаним путем, а да услугу одржавања/отклањања квара изврши након добијања 
сагласности писаним путем од стране Наручиоца. По уградњи резервног дела и 
извршеноj поправци  добављач је дужан да провери функционалност опреме у складу са 
стандардима и упутствима произвођача опреме; 

- Цена сервисног сата добављача за сервисно одржавање по позиву,  у редовно радно време 
и ван радног времена плаћаће се према броју утрошених сати,  без обзира на број 
извршилаца, уз напомену да Наручилац прихвата максималну цену сервисног сата за 
севисно одржавање по позиву у износу од 3.150,00 динара без пореза на додату вредност. 

       
  1.4. Путни трошкови: 
За сервисно одржавање по позиву, добављач има право да наплати путне трошкове само  
уколико су просторије седишта сервисне службе, тј. добављача, ван територије Града Новог 
Сада.  

Наручилац ће платити добављачу путне трошкове у износу од 30% цене горива, на дан 
путовања, без ПДВ, по пређеном километру. Километража се рачуна у складу са подацима датим 
у обрасцу број 1 – Образац понуде. 

 (2) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  
Контролу квалитета Наручилац ће вршити праћењем реализације.  
Наручилац је конкурсном документацијом одредио да захтева искључиво оригиналне, нове и 
нерепариране резервне делове и потрошни материјал као и да ће се сервисно одржавање 
искључиво обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача 
опреме Dräger. 
 

 (3) рок испоруке, период извршења, место извршења услуге:  
            3.1. Рок испоруке и период извршења:  
Добављач ће испоруку резервних делова, потрошног материјала и сервисне услуге извршавати 
по позиву/ наруџбеници Наручиоца.  

 Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, 
трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без 
одлагања. 

            3.2. Место испоруке и извршења: искључиво просторије седишта  Наручиоца.  
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            3.3. Остали захтеви у погледу испоруке-извршења:  
Добављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку/извршење  
добара/услуге која су предмет ове јавне набаке. 
Приликом испоруке/извршења, добављач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са 
пажњом доброг домаћина. 
Добављач је дужан да током реализације јавне набавке, обезбеди, спроводи и контролише 
примену мера безбедности и здравља на раду, противпожарне заштите и заштите од експлозије 
и очувања животне средине, и друге мере утврђене релевантним прописима.“ 
 
 
БРОЈ 6 
На страни 10 од 48, документ 3 - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН 
и упутство како се доказује испуњеност тих услова,додтани услови под редним бројем 3 и 4 
мењају се и сада гласе: 
3  Кадровски  капацитет 

УСЛОВ: У моменту подношења понуде, за сваки модел опреме из спецификација на страни 
број 4 конкурсне документације,  понуђач мора имати  ангажована најмање два сервисера  која 
су обучена за сервисирање опреме: 
партија број 1: под редним бројем 1-5 
партија број 2: под редним бројем 1-5 и 9.  
 
Сервисери морају поседовати  важећи сертификат произвођача опреме Dräger – сертификат 
издат од Drägerwerk AG & Co. KGaA, Либек, Немачка  и/или  одговарајући сертификат  према 
процедурама  компаније Drägerwerk AG & Co. KGaA, Либек, Немачка, што се доказује 
достављањем писане изјаве поменуте компаније. Изјава мора бити сачињена на меморандуму 
компаније Drägerwerk AG & Co. KGaA, Либек, Немачка, и мора имати датум, печат и потпис 
овлашћеног лица. 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  Понуђач, податке за овај услов, уноси у образац број 5 –  
Изјава за доказивање кадровског капацитета. Изјава мора бити печатом оверена и потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико су сервисери запослени код понуђача, понуђач доставља:  копију радне књижице,  
копију одговарајућег обрасца М којим се може доказати пријава на осигурање запосленог, а 
који је важио у моменту заснивања радног односа, и копију сертификата о обучености и/или 
изјаве. 

Уколико понуђач нема запослене сервисере, дужан је да достави  копију уговора о радном 
ангажовању код понуђача (рад ван радног односа) и копију сертификата о обучености и/или 
изјаве. Важност уговора мора бит најмање шест месеци од датума понуде. У случају да 
сервисер нема држављанство Републике Србије, понуђач је поред наведених доказа, дужан да 
достави и копију важеће дозволе за рад, у складу са одредбама Закона о запошљавању странаца 
("Сл. гласник РС", бр128/2014). 
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4 Технички  капацитет: Понуђач, податке за овај услов, уноси у образац број 6 –  Изјава за 
доказивање пословног капацитета. Изјава мора бити печатом оверена и потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача. Уз образац се прилажу захтевани докази. 
 
Технички  капацитет 1 
УСЛОВ: Квалитет услуга мора да одговара важећим стандардима безбедности и заштите на 
раду за ту врсту услуге и захтевима наручиоца, а у складу са одредбама Правилника о поступку 
прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 
94/2006 и 108/2006, 114/2014, 102/2015).  
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА : За доказивање захтеваних услова, понуђач мора 
доставити (1+2+3): 
1. Листу одговарајућих инструмената/уређаја (алата)  који ће се користити током 
реализације уговора о јавној набавци, а служе за испитивање следећих величина: Притиска /  
Протока / Концентрације (кисеоника, азот-субдиоксида, анестетика) /   Струје цурења - 
електробезбедност (на мрежним напојним кабловима апарата, самом   апарату и прикључним 
електричним водовима).  
Алат мора одговарати намени и мора задовољит и мерне опсеге и класе тачности за мерења 
предвиђених величина по „Тест карти“ коју је прописао произвођач за сваки медицински 
уређај. 

 
2.Уз листу алата доставити и копије уверења о еталонирању/оверавању (издатих од стране 
акредитованих контролних лабораторија) за сваки инструмент (алат) са листе. Листа мора да 
садржи: - називе инструмената (алата),  - њихове серијске бројеве (или друге јединствене 
идентификационе бројеве на основу којих се може утврдити да идентитет коришћеног алата 
одговара подацима из достављених уверења о еталонирању/оверавању). 
 
3. фотокопију пописне листе понуђача са јасно нумерисаним и обележеним позицијамам на 
дан 31.12.2016. године, или фотокопију важећег уговора о закупу (захтева се важење уговора 
намање шест месеци од дана отварња понуда) са фотокопијом пописне листе закуподавца са 
јасно нумерисаним и обележеним позицијамам на дан 31.12.2016. године. Уколико је понуђач 
прибавио захтевани алат током 2017. године, уместо пописне листе на дан 31.12.2016. године, 
прихватљив доказ је фактура и/или уговор о куповини.  
 
Технички  капацитет 2 
УСЛОВ: Понуђач је дужан да достави понуду за испоруку и уградњу искључиво оригиналних, 
нових и нерепарираних резервних делова и потрошног материјала. Понуђач је дужан да докаже 
да ће у случају да му буде додељен уговор, испоручивати искључиво оригиналне, нове и 
нерепариране резервне делове и потрошни материјал. 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  Понуђач је  дужан да достави важећа документа којима 
се недвосмислено може утврдити испуњеност овог услова: 
- овлашћење од стране  произвођача опреме  Dräger за продају оригиналних резервних делова и 
потрошног материјала: изјава, овлашћење, ауторизација, потврда, уговор, сертификат; 
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или 
-  уговор или споразум између понуђача и домаћег или страног лица које је овлашћено да 
дистрибуира оригиналне резервне делове и потрошни материјал произвођача опреме  Dräger, 
као и копију документа којим је наведено домаће или страно лице овлашћено од стране 
произвођача опреме  Dräger, за дистрибуцију резервних делова и потрошног материјала или 
има (уговор, потврда, изјава и сл). 

 
 
БРОЈ 7 
На страни 13 од 48, документ 4 - Критеријум за доделу уговора, мења се и сада гласи: 
„  

1) елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани 
и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат 
критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 
Критеријум за доделу уговору је економски најповољнија понуда, који се заснива на следећим 
елементима:  
Р. 
бр. 

Елементи критеријума  
Број 
пондера 

1. 
Цена сервисног сата за сервисно одржавање по позиву: изражена у динарима, 
без обрачунатог пореза на додату вредност 0-30 

2. 
Цена превентивно сервисног одржавања: изражена у динарима, без 
обрачунатог пореза на додату вредност 

0-35 

3. 
Цена сетова и појединих резевних делова и потрошног материјала: изражена 
у динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност 

0-35 

Елеменат критеријума 1: 
1. Цена сервисног сата за сервисно одржавање по позиву: (изражена у динарима, без 

обрачунатог пореза на додату вредност) за који понуђач податке уноси у Образац број 
1 – Образац Понуде, израчунаваће се према следећој формули: 

Најнижа понуђена цена    x  30 пондера 
Понуђена цена 
 
Елементи критеријума 2 и 3: 

2.Цена превентивно сервисног одржавања: (изражена у динарима, без обрачунатог 
пореза на додату вредност) 

3.Цена сетова и појединих резевних делова и потрошног материјала: (изражена у 
динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност) 

за које понуђач податке уноси у Образац број 1 – Образац Понуде, израчунаваће се према 
следећој формули: 

Најнижа понуђена цена    x  35 пондера 
Понуђена цена 
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2) елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом: 
У случају да два или више понуђача имају исти укупан број пондера,  предност ће имати онај 
понуђач који има већи број пондера за цену превентивног сервисног одржавања.      

У случају да два или више понуђача имају исти укупан број пондера и исти број пондера за цену 
превентивног сервисног одржавања, предност ће имати онај понуђач који има већи број пондера 
за цену сервисног одржавање по позиву. 

У случају да два или више понуђача имају исти укупан број пондера, исти број пондера за цену 
превентивног сервисног одржавања и исти број пондера за цену сервисног одржавање по 
позиву, Наручилац ће донети одлуку о додели уговора на основу жреба, у просторијама 
Наручиоца, у присуству представника понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве.  

Наручилац ће писаним путем позвати понуђаче, извлачење путем жреба извршити јавно уз 
вођење записника. Називи понуђача који су понудили исту цену и исти рок испоруке биће 
написани на одвојеним папирима исте боје и исте величине, сваки папир ће бити убачен у 
посебну коверту, коверте у кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту. Понуђачу 
чији назив буде у коверти биће додељен уговор.“  

 
БРОЈ 8 
На страни 13 од 48, у документу број 5 - Обрасци који чине саставни део понуде, додаје се: „обр. 
6.  Изјава за доказивање техничког капацитета “ 
 
БРОЈ 9 
На странама 14-24 од 48, у обрасцу број 1 – Образац понуде, извршене су измене у складу са 
претходно измењеним документима конкурсне документације.  
 
БРОЈ 10 
На страни 28 од 48, у обрасцу број 5 – Изјава за доказивање кадровског капацитета, извршене су 
измене у складу са претходно измењеним документима конкурсне документације. 
 
После обрасца број 5, додаје се образац број 6  - Изјава за доказивање техничког капацитета. 
 
БРОЈ 11 
На странама 29-38 од 48, у документу број 6 – Модел уговора 
- члан 10 мења се и гласи 
„Добављач је дужан да преда Наручиоцу у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 
дана од дана закључења уговора: 
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-  банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату у висини од 10% од вредности 
уговора без ПДВ (партија број 1 – 80.000,00; партија број 2 – 100.000,00) , са роком важности 
тридесет дана дуже од периода важења уговора, и  

-  банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, издату у висини од 10% од 
вредности уговора без ПДВ (партија број 1 – 80.000,00; партија број 2 – 100.000,00) , са роком 
важности тридесет дана дуже од периода важења уговора 

 

Банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранције 
морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом.  

Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора се продужити.  

Банкарска гаранција ће Добављачу бити враћена након извршења свих уговорних обавеза. 

Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на накнаду стварне штете. 

Наручилац ће уновчити поднету банкарску гаранцију, у потпуности или делимично: 

-  за добро извршење посла: уколико Добављач не буде извршавао своје обавезе по уговору или 
не буде извршавао на начин предвиђен уговором; у случајевима једностраног раскида уговора од 
стране Наручиоца; у висини штете настале због неизвршења или неуредног извршења уговорних 
обавеза; 

-  за отклањање грешака у гарантном року: уколико Добављач не отклони недостатак у 
гарантном року на начин и року како је одређено у писаном захтеву Наручиоца, а недостатак је 
такав да би могао да умањи могућност сервисиране опреме у гарантном року.“ 
 
-  извршене су и друге измене у складу са претходно измењеним документима конкурсне 
документације. 
 
БРОЈ 12 
На странама 39-48 од 48, у документу 7 – Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
извршене су измене у складу са претходно измењеним документима и обрасцима конкурсне 
документације. 
 
БРОЈ 13 
Наведеним изменама и допунама дошло је до промена у садржају и броју страна конкурсне 
документације, како следи: 
Р. број Назив документа Страна 

1 Општи подаци о јавној набавци 3 
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2 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

3 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

8 

4 Критеријум за доделу уговора 14 
5 Обрасци који чине саставни део понуде 15 

обр. 1. Образац понуде 16 
обр. 2. Образац трошкова припреме понуде 30 
обр. 3. Изјава о независној понуди 31 

обр. 4. 

Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН  (изјава о поштовању обавеза које 
произилазе из важећих проприса о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 
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О б р а з л о ж е њ е 

Прихватајући захтев заинтересованог лица за поделу предмета јавне набавке по партијама, 
Наручилац је извршио измене и допуне конкурсне документације на тај начин што је предмет 
јавне набавке обликовао у две партије, усагласио текст конкурсне документације са напред 
наведеним изменама, и истовремено, извршио и остале неопходне измене и допуне конкурсне 
документације.   

 

Комисија за јавну набавку број  64-2017-О-02 


