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Дана: 22.07.2016. 
Број: 5/1/1446 
 
 
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 47-2016-О-01, 
сачињава 
 

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена верзије од 15.07.2016.) 
 

за јавну набавку услуга 
 

ПРЕВЕНТИВНО СЕРВИСНО ОДРЖАВАЊЕ, СЕРВИСНО ОДРЖАВАЊЕ ПО ПОЗИВУ,  
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ  И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА  МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ 

ПРОИЗВОЂАЧА DRÄGER 
 

број јавне набавке 47-2016-О-01 
 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 50, додају се подаци о другим изменама и допунама конкурсне документације: 
" Број и датум измена и допуна број 1: 5/1/1446 од  22.07.2016." 
 
БРОЈ 2 
у Документу број 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. 

- на страни 4 од 50, тачка 1) подтачка 1.2, после става један додаје се нови став два који 
гласи: 

„Приликом испоруке добављач је дужан да испоручи резеревни део/потрошни материјал у 
оригиналном паковању на коме се налазе подаци о називу и каталошком броју.“ 
 
Досадашњи став два постаје став три, па се сходно томе мењају редни бројеви наредних ставова. 
 
 

- на страни 5 од 50 тачка 1) подтачка 1.3. став 1, алинеја прва,  после речи Dräger додаје се 
цртица и речи: сертификат издат од Drägerwerk AG & Co. KGaA, Либек, Немачка. 
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БРОЈ 3 
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: 
 

- на страни 11 од 50 мења се текст додатног услова – кадровски капацитет, мења се и 
гласи: 

 
Кадровски  капацитет 
УСЛОВ: Понуђач у моменту објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки дана 14.07.2016. године, и у моменту подношења понуде мора имати  ангажованa 
најмање два сервисера  за опрему под редним бројевима 1-14  спецификације на странама број 4, 
број 21  и број 31 конкурсне документације, који  поседују: 
 
 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 –  
Образац 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 фотокопију радне књижице,  
фотокопију одговарајућег обрасца М којим се може доказати пријава на осигурање запосленог, а 
који је важио у моменту заснивања радног односа, и фотокопије захтеваних сертификата и 
изјаве. 
 
Уколико понуђач нема запослене сервисере  већ услуге сервисера користи на основу закљученог 
уговора, понуђач је дужан да достави  доказ о уговорном односу са сервисером и фотокопије 
захтеваних сертификата и изјава. 
 
Овај услов понуђач и подизвођач, заједнички испуњавају. 
Овај услов мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 

- на страни 12 од 50 додатни услов – пословни капацитет, брише се 
- на страни 12 од 50 додатни услов – технички капацитет, сада је услов под редним бројем 

2. 
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БРОЈ 4 
На страни 29 од 50, образац број 5 - Изјава за доказивање кадровског капацитета мења се  на тај 
начин што се  текст обрасца усаглашава са текстом додатног услова – кадровски капацитет. 
 
БРОЈ 5 
У документу број 6 – Модел уговора: 

-  на страни 36 од 50, у члану 15. после става један додаје се нови став два који гласи: 
„Приликом испоруке Добављач је дужан да испоручи резеревни део/потрошни материјал у 
оригиналном паковању на коме се налазе подаци о називу и каталошком броју.“ 
 
Досадашњи став два постаје став три. 
 

- на страни 36 од 50, у члану 16. став 1, алинеја прва после речи Dräger додаје се цртица и 
речи: сертификат издат од Drägerwerk AG & Co. KGaA, Либек, Немачка. 
 

 
БРОЈ 6 
На страни 42 од 50, у Документу број 7 – Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2),   
табеларни део, под редним бројем  6, текст у колони - Упутство, мења се  на тај начин што се  
текст упутства усаглашава са текстом додатног услова – кадровски капацитет 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Комисија за предметну јавну набавку извршила је наведене измене и допуне конкурсне 
документације  из следећих разлога: 
-  кроз одговор заинтересованом лицу  дефинисане су  измене и допуне  конкурсне 
документације у делу који се односи на додатне услове – кадровски и пословни капацитет; 
 
-  изменама и допунама конкурсне документације Наручилац је омогућио заинтересованим 
лицима да припреме прихватљиву понуду.  

 
 

 
Комисија за јавну набавку број  47-2016-О-01 
 
 
 
 


