
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 1 од 2 
 

Дана: 26.09.2017. 
Број: 5/17/1845 
 
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 И ДОПУНЕ   
ПОЗИВA ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке 
 број  64-2017-О-02 

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

 
 
Измене и допуне позива за подношење понуда врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
У броју јавне набавке број „01“ замењује се бројем „02“. 
 
 
БРОЈ 2 
Тачка 7 мења се и гласи:  
Предмет јавне набавке је обликован по партијама – две партије 
Ознака из општег речника набавке: 50421000 – услуге поправке и одржавања медицинске 
опреме, ДА44 – резервни делови 

Бр. 
парт 

Назив партије 

1 
сервисно одржавање превентивно и по позиву, резервни делови и потрошни материјал за 
апарат за анестезију Fabius Tiro, апарат за оксигену терапију и мануелну вентилацију, 
преправљени  Titus, апарат за анестезију Fabius MRI, покретни вентилатор плућа Oxylog 1000 

2 

сервисно одржавање превентивно и по позиву, резервни делови и потрошни материјал за 
апарат за анестезију Fabius CE, апарат за анестезију Primus, механички вентилатор плућа 
Evita XL/4, опрема за развод медицинских гасова, плафонски мобилни и зидни разводник 
анестезиолошких гасова, вакума и електричних утичница, пумпа за торакалну дренажу, 
монитор Infiniti GammaXL, фибероптички ларингоскоп 
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БРОЈ 3 
Тачка 8 мења се и гласи: 
 
Критеријум за доделу уговору је економски најповољнија понуда, који се заснива на следећим 
елементима:  
1. Цена сервисног сата за сервисно одржавање по позиву 0-30 
2. Цена превентивно сервисног одржавања 0-35 
3. Цена сетова и појединих резевних делова и потрошног материјала 0-35 
 
 
БРОЈ 4 
Тачка 10. и 11,  датум "25.09.2017." , мења се и гласи:  
„09.10.2017. године“.  
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