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Број: 5/19/1-1263 
Дана: 27.05.2019. 
 
 
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 30-2019-О-01, 
сачињава 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене основне верзије)  
 
Назив:  НАБАВКА АПАРАТА ЗА МР ОД 1,5Т СА ИЗГРАДЊОМ ПРОСТОРА ЗА 
СМЕШТАЈ ИСТОГ, „КЉУЧ У РУКЕ“    

Број јавне набавке: 30-2019-О-01  

Врста поступка: отворени поступак 

Врста предмета: добра 
 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 50, додају се подаци о: изменама конкурсне документације: "Број и датум 
измена: 5/19/1-1263 од 27.05.2019." 
 
 
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. 
и обрасцу број 1 – образац понуде: 
 
- минимална захтевана техничка карактеристика пот тачком 3.2. мења се сада гласи: „Broj 
simultano povezanih kalemskih elemenata u toku jednog pregleda - minimalno 108“; 
 
 - минимална захтевана техничка карактеристика пот тачком 4.2. мења се сада гласи: „Najveća 
vrednost usponske brzine (slew rate) u svakoj ortogonalnoj ravni – minimalno 200T/m/s“; 
 
- минимална захтевана техничка карактеристика пот тачком 5.4. мења се сада гласи: „Dva 
fleksibilna kalema različite veličine za snimanje zglobova (lakta, kolena, skočnog zgloba  i sl.)“; 
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- минимална захтевана техничка карактеристика пот тачком 7.4. „Mogućnost brzog 3D T1W 
snimanja bez zadržavanja daha i korišćenja gejtinga (free breathing) kod pregleda abdomena uz 
eliminaciju artefakata usled disanja (StarVIBE, e- Thrive with gating, Turbo Lava ili “odgovarajuće)“, 
мења се сада гласи:  
„Mogućnost brzog 3D T1W snimanja kod pregleda abdomena uz eliminaciju artefakata (StarVIBE, e- 
Thrive, Turbo Lava ili “odgovarajuće)“; 
 
 
БРОЈ 3 
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. 
у тачки 1.2.2. став 1. мења се и гласи: 
„Понуђени апарат за МР, МР компатибилни аутоматски инјектор и медицински монитори,  
морају бити уписани у Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска 
средства Србије.“ 
 
 
БРОЈ 4 
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. 
у тачки 1.4. текст: „Захтевани рок извршења је најдуже до 120 календарских дана од дана 
закључења уговора о јавној набавци“  мења се и гласи: 
„ Рок извршења  је најдуже до 120 календарских дана од дана увођења добављача у посао, а 
Наручилац уводи добављача у посао у року до 30 календарских дана од дана закључења 
уговора.“. 

 
БРОЈ 5 
У обрасцу број 1 - Образац понуде понуде, на страни 27 од 50: 

- тачка 5. мења се и гласи: 

 „Рок извршења  је најдуже до 120 календарских дана од дана увођења добављача у посао, а 
Наручилац уводи добављача у посао у року до 30 календарских дана од дана закључења 
уговора.“; 

- у тачки 6. став 1. алинеја друга мења се и гласи: 

„фотокопију важећег решења о упису понуђеног апарата за МР, МР компатибилног аутоматског 
инјектора и медицинских монитора , у Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије“ 
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БРОЈ 6 
У документу број 7 – Модел уговора: 
- у члану 5. став 1. речи: „са роком важности тридесет дана дуже од периода важења уговора“, 
замењују се речима: 
„са роком важности тридесет дана дуже од дана потписивања записника о примопредаји и 
предаје банкарске гаранције за отклањање грешака у гаратном року.“ 
 
- у члану 5. став 7. мења се и сада гласи: 
„Банкарска гаранција за добро извршење посла ће Добављачу бити враћена по протеку важност 
исте и предаје банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.“ 
 
- у члану 6. став 5. мења се и сада гласи: 
„Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року ће Добављачу бити враћена у 
року од 30 дана од истека гарантног рока, рачунајући и гарантни рок из члана 11. став 3. овог 
уговора.“ 
 
 - у члану 7. став 1. мења се и сада гласи: 
„Рок извршења  је најдуже до 120 календарских дана од дана увођења Добављача у посао.  

Наручилац уводи Добављача у посао у року до 30 календарских дана од дана закључења 
Уговора. Овај рок се може продужити уколико  до тада не буду обезбеђене дозволе надлежних 
органа за извођење предметних радова, што ће се дефинисати анексом уговора.“ 

 
- члан 18. брише се; 
- досадашњи чланови 19, 20. и 21. постају чланови 18, 19 и 20. 
 
БРОЈ 7 
На страни 47 од 50, у документу број 8 - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у тачки 
13) став 2. алинеја прва речи: „са роком важности тридесет дана дуже од периода важења 
уговора“, замењују се речима: 
„са роком важности тридесет дана дуже од дана потписивања записника о примопредаји и 
предаје банкарске гаранције за отклањање грешака у гаратном року.“ 
 
 
Образложење измена конкурсне документације садржано је у одговорима заинтересованим 
лицима од 27.05.2019. године, број 5/19/1-1260 и 5/19/1-1261. 

 

 

Комисија за јавну набавку број  30-2019-О-01 


