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Број: 5/19/1-1390 
Дана: 10.06.2019. 
 
 
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 38-2019-О-01, 
сачињава 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене основне верзије)  
 
Назив:  УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ  

Број јавне набавке: 38-2019-О-01  

Врста поступка: отворени поступак 

Врста предмета: добра 
 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 40, додају се подаци о: изменама конкурсне документације: "Број и датум 
измена: 5/19/1-1390 од 10.06.2019." 
 
 
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 1.7. мења се сада гласи: 
„Maksimalna dubina snimanja mimimum 33 cm“; 
 
 - минимална захтевана техничка карактеристика пот тачком 4.1. мења се сада гласи: „Linearna 
sonda opsega od 7-18 MHz ili šire, širine max. 40 mm, sa minimum 128 kristalna elementa“; 
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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 1.5. став 3. мења се и гласи: 

„Ако се у каталогу који Понуђач поседује, не налазе подаци којима се доказује испуњеност 
обавезних техничких карактеристика, Понуђач је дужан да за недостајуће податке достави 
писану изјаву произвођача понуђене опреме, односно заступника произвођача за Европу. Изјава 
мора да садржи: назив, комерцијални назив, модел и каталошки број добра,  назнаку да ли 
понуђено добро испуњава захтев или не испуњава, вредност параметра  уколико се исти исказује 
бројчано. Изјава мора бити сачињена на меморандуму даваоца изјаве, мора имати датум,  мора 
бити оверена и потписана од стране овлашћеног лица.“ 

 
БРОЈ 4 
У обрасцу број 1 - Образац понуде понуде, на страни 19 од 40: 

- тачка 6. алинеја прва мења се и гласи: 

 „каталог предмета јавне набавке / изјаву произвођача, односно заступника произвођача за 
Европу.“; 

 
 
 
 
Образложење измена конкурсне документације садржано је у одговорима заинтересованим 
лицима од 10.06.2019. године, број 5/19/1-1389 и 5/19/1-1391. 
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