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Дана: 25.01.2018. 

Број: 5/18/1-169 

 

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 103-2017-О-
01, сачињава 

 

ДРУГЕ  
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(измена верзије од 09.01.2018.)  

 

СЕРВИСНО ОДРЖАВАЊЕ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 
МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА VARIAN 

                                           број јавне набавке 103-2017-О-01 
                                                                 јн услуга 
 

 

Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 

На страни 1 од 46, додају се подаци о: 

- Изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  

" Број и датум измена и допуна број 2: број 5/18/1-169 од  25.01.2018." 

- продужењу рока за подношење понуда:  

           „Рок за подношење понуда: 05.02.2018. до 11,00 часова  

(основна верзија до 19.01.2018; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/18/1-93 од 15.01.2018. године; обавештење о продужењу рока за подношење понуда 
број 5/18/1-168 од 25.01.2018. године)“ 

- Продужењу рока за отварање понуда: 

" Датум и време отварања понуда: 05.02.2018. до 11,10 часова." 

 

- Измењен је документ број 2 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
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гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл.;  

-  У документу број 3 - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова, усаглашени су посебни захтеви у погледу старости 
доказа и датума издавања доказа,  за понуђаче који нису уписани у Регистар понуђача; 

- У обрасцу број 1 - Образац понуде, измењена је тачка 5 - предмет, цена и остали подаци који су 
релевантни за закључење уговора; 

- Документ број 6 - Модел уговора, усаглашен је са претходно наведеним изменама; 

- Документ број 7 - Упутство понуђачима како да сачине понуду, усаглашен је са претходно 
наведеним изменама; 

 

 

Образложење 

Кроз одговоре заинтересованом лицу број 5/18/1-94 и број 5/18/1-95 од 15.01.2018. године, 
дефинисане су горе наведене измене. 
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