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Дана: 29.09.2017. 
Број: 5/17/1896 
 
 
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  
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене верзије од 26.09.2017.)  
 

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 конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 56, додају се подаци о изменама и допунама конкурсне документације, према 
следећем:  

" Број и датум измена број 2: 5/17/1896 од  29.09.2017." 
 
БРОЈ 2 
На страни 11 од 56, документ 3 - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН 
и упутство како се доказује испуњеност тих услова,  услов под редним бројем 3,  речи : 
„Важност уговора мора бит најмање шест месеци од датума понуде.“ бришу се. 
 
БРОЈ 3 
На страни 12 од 56, документ 3 - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН 
и упутство како се доказује испуњеност тих услова,  услов под редним бројем 4, Технички  
капацитет 1, тачка 3. мења се и гласи: 
 
„3. фотокопију пописне - инвентарне листе понуђача на дан 31.12.2016. године , која садржи 
податке о називу и серијском или другом јединственом идентификационом броју, или 
фотокопију важећег уговора о закупу са фотокопијом пописне листе закуподавца на дан 
31.12.2016. године, која садржи податке о називу и серијском или другом јединственом 
идентификационом броју.  
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Уколико је понуђач прибавио захтевани алат током 2017. године, уместо пописне листе на дан 
31.12.2016. године, прихватљив доказ је копија фактуре или уговора о куповини  или уговора о 
закупу.“ 
 
 
БРОЈ 4 
На страни 33 од 56, образац  5 - Изјава за доказивање кадровског капацитета, речи: „Важност 
уговора мора бит најмање шест месеци од датума понуде.“ бришу се. 
 
 
БРОЈ 5 
На страни 34 од 56, образац  6 - Изјава за доказивање техничког капацитета, речи: 
 
„У прилогу достављамо: Листу одговарајућих инструмената/уређаја (алата), копије уверења о 
еталонирању/оверавању, пописне листе понуђача/ или фотокопију уговора о закупу са 
фотокопијом посписне  листе.“ 
 
мењају се и гласе: 
 
„У прилогу достављамо: 1. листу одговарајућих инструмената/уређаја (алата);  2. копије уверења 
о еталонирању/оверавању; 3.  пописне - инвентарне листе понуђача или фотокопију важећег 
уговора о закупу са фотокопијом пописне листе закуподавца, а за алат  купљен у току 2017. 
године копију фактуре или уговора о куповини  или уговора о закупу.“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Измене конкурсне документације извршене су у складу са одговарајућом законском 
регулативом. 

 

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


