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Број: 5/18/2-3648 
Дана: 26.11.2018. 
 
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 111-2018-О-
02, сачињава 

ИЗМЕНЕ  
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене основне верзије)  
 

Назив:  ОПРЕМА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, ИНТЕНЗИВНУ НЕГУ И ТЕРАПИЈУ 

Број јавне набавке: 111-2018-О-02 

Врста поступка: отворени поступак 

Врста предмета: добра 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 52, додају се подаци о: 

- изменама конкурсне документације: " Број и датум измена: 5/18/2-3648 од 26.11.2018." 
- продужењу рока за подношење понуда: „Рок за подношење понуда: 04.12.2018. до 09,00 
часова  (основна верзија до 02.10.2018; обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда број 5/18/2-3647 од 26.11.2018. године)“ 

             - изменама датума и времена отварања понуда: „Датум и време отварања понуда:    
04.12.2018. до 09,10 часова“.  
 
БРОЈ 2 
У документу 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.,  и  у обрацу 1-
Образац понуде, мењају се минималне захтеване техничке карактеристике за партију 1 - Апарат 
за анестезију са монитором, под бројем 2 и 4 и сада гласе: 
БР МИНИМАЛНЕ ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
2 Компактан, мобилан апарат са централном кочницом или кочницом на сваком точку апарата 

4 
Конзола систем са фиокама које омогућавају лакше и одговарајуће раздвајања материјала и 
прибора. Број фиока – три,  прихватљиво и  две фиоке, уз услов да макар једна има преграду 

 
Образложење за измену из претходног става, садржано је у одговору заинтересованом лицу број 
5/18/2-3646 од 26.11.2018. године. 
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