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Број: 5/18/2-2823 
Дана: 24.08.2018. 
 
 
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 76-2018-О-01, 
сачињава 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене и допуне основне верзије)  
 

СЕРВИСНО ОДРЖАВАЊЕ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 
ЛИНЕАРНИ АКЦЕЛЕРАТОР VARIAN 2100C 

 број јавне набавке 76-2018-О-01 
 

БРОЈ 1 
На страни 1 од 42, додају се подаци о: 
 

- изменама и допунама конкурсне документације  
" Број и датум измена: 5/18/2-2823 од 24.08.2018." 
 
- продужењу рока за подношење понуда 

             „Рок за подношење понуда: 03.09.2018. до 10,00 часова   
(основна верзија до 24.08.2018; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/18/2-2825 од 24.08.2018. године)“ 
 

               - изменама датума и времена отварања понуда 
„Датум и време отварања понуда: 03.09.2018. до 10,10 часова“ 

 
БРОЈ 2 
На страни 8 од 42,  у документу 3 –  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова,  после додатног услова 1- Кадровски 
капацитет, додаје се додатни услов 2 – Пословни капацитет, који гласи: 
„Пословни  капацитет 
УСЛОВ: Понуђач мора имати овлашћење за продају оригиналних резервних делова, потрошног 
материјала и сервисирање опреме произвођача Varian. 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Понуђач је  дужан да достави важећа документа којима се 
недвосмислено може утврдити да је овлашћен од стране произвођача опреме  за продају 
оригиналних резервних делова и сервисирање предметне  опреме: изјава, овлашћење, 
ауторизација, потврда, уговор, сертификат. Наведени документи морају бити важећи.“ 
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Сходно наведеној измени и допуни, усклађени су одговарајући делови конкурсне докуемнтације 
у документу  3 –  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова и документу 7 - Упутство понуђачима како да сачине понуду. 
 
 
 
Комисија за јавну набавку број  76-2018-О-01 


