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Број: 5/19/1-914 
Дана: 12.04.2019. 
 
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 21-2019-О-01, 
сачињава 
 

ИЗМЕНЕ  
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене основне верзије)  
 
Назив:  СЕРВИСНО ОДРЖАВАЊЕ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МЕДИЦИНСКУ 
ОПРЕМУ ПРОИЗВОЂАЧА VARIAN  

Број јавне набавке: 21-2019-О-01  

Врста поступка: отворени поступак 

Врста предмета: услуге 
 
 
БРОЈ 1 

На страни 1 од 44, додају се подаци о изменама конкурсне документације: "Број и датум измена: 
5/19/1-914 од 12.04.2019." 

 

БРОЈ 2 

На страни 4 од 44, 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., тачка 1, став 1., алинеја друга, мења се и сада гласи: 

„месечно сервисно одржавање (редовно, превентивно интервентно) линеарног акцелератора 
Varian 600DBX, серијски број 1042, са припадајућом рачунарском опремом и апликативним 
софтвером, у периоду од седам месеци током важења уговора, без урачунате цене резервних 
делова и потрошног материјала“. 
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БРОЈ 3 

На страни 25 од 44, у документу број 6 - Модел уговора, члан 2. став 1. алинеја друга, мења се и 
сада гласи: 

„месечно сервисно одржавање (редовно, превентивно интервентно) линеарног акцелератора 
Varian 600DBX, серијски број 1042, са припадајућом рачунарском опремом и апликативним 
софтвером, за период од седам месеци током важења овог  уговора, без урачунате цене 
резервних делова и потрошног материјала“. 

 

БРОЈ 4 

На страни 33 од 44, у документу број 6 - Модел уговора, члан 17. став 1. мења се и сада гласи: 

„Овај Уговор ступа на снагу након потписивања од стране  Наручиоца и Добављача, и важи 
дванаест месеци од дана закључења“ 

 
 
Наручилац је одговором број 5/19/1-913 од 12.04.2019. године,  прихватио као основан захтев 
заинтересованог лица од 08.04.2019. године, и извршио наведене измене и допуне конкурсне 
документације. 

 

Комисија за јавну набавку број  21-2019-О-01 


