
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/3176 

Датум: 07.10.2016 године. 

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 13-7/2016 “Tекуће поправке и одржавање 

медицинске опреме( и резервни делови)”: 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда  измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на порталу ЈН и на својој 

интернет страници. 

1. 

у КД за ЈН 13-7/2016 на страни 9 и 10.(Упуство понуђачима како да сачине понуду) –                           

“Tекуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)” Наручилац је 

навео:  

13)  Средство финансијског обезбеђења 

Кпмплетна ппнуда мпра да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то: 

-Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и меничнп писмп - 

пвлашћеое на вреднпст пд најмаое 10 % укупне вреднпсти ппнуде без ПДВ са рпкпм важнпсти дп 

истека ппције ппнуде, пднпснп, најмаое 30 дана пд датума птвараоа ппнуда - у кприст 

Наручипца:                                                                                                                                                                              

Бланкп сплп меницe се дпставља  у ПВЦ фплији.                                                                                                           

Меница треба да буде регистрпвана кпд ппслпвне банке ппнуђача, а ппнуђач је у пбавези да 

дпстави пптврду п захтеву за регистрацију менице или пптврду п извршенпј регистрацији 

дпстављене менице.Ппред меничнпг пвлашћеоа, ппнуђач је у пбавези да дпстави кппију картпна 

деппнпваних пптписа, (пверена пд банке, са датумпм ппсле пријема ппзива за дпстављаое 

ппзива) кап и пверену кппију ОП Образаца (у ппштини, суду или кпд јавнпг бележника, не старију 

пд 2 месеца пд дана пријема ппзива за дпстављаое ппнуда) за лица за кпје је дпставип картпн 

деппнпваних пптписа. 

2. 

у КД за ЈН 13-7/2016 на страни 68. (Образац структуре ценe са упутством) - “Tекуће 

поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”  Наручилац је навео: 

Partija 11 - „Мамограф и негатоскоп“ 

Образац структуре ценe са упутством 

МАМОГРАФ И НЕГАТОСКОП (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

Red 

NAZIV ARTIKLA 

Jedinica 

mere Količina/Kom br 

1 2 3 4 

1 Mamograf Hologic poludigitalni CR 35 X 

Drystar Axis i negatoskop 

kom 1 

 



1. 

у КД ЈН 13-7/2016 на страни 9 и 10 (Упуство понуђачима како да сачине понуду) - “Tекуће поправке и 

одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”,  

Комисија врши измену која гласи:                                                                                                        

13)  Средство финансијског обезбеђења 

Кпмплетна ппнуда мпра да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то: 

-Финансијско обезбеђење за ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и меничнп 

писмп - пвлашћеое на вреднпст пд најмаое 10 % укупне вреднпсти ппнуде без ПДВ са рпкпм 

важнпсти дп истека ппције ппнуде, пднпснп, најмаое 30 дана пд датума птвараоа ппнуда - у 

кприст Наручипца:                                                                                                                                                                              

Бланкп сплп меницe се дпставља  у ПВЦ фплији.                                                                                                           

Меница треба да буде регистрпвана кпд ппслпвне банке ппнуђача, а ппнуђач је у пбавези да 

дпстави пптврду п захтеву за регистрацију менице или пптврду п извршенпј регистрацији 

дпстављене менице.Ппред меничнпг пвлашћеоа, ппнуђач је у пбавези да дпстави кппију картпна 

деппнпваних пптписа, (пверена пд банке, са датумпм ппсле пријема ппзива за дпстављаое 

ппзива) кап и пверену кппију ОП Образаца (у ппштини, суду или кпд јавнпг бележника, не старију 

пд 2 месеца пд дана пријема ппзива за дпстављаое ппнуда) за лица за кпје је дпставип картпн 

деппнпваних пптписа. 

2. 

у КД ЈН 13-7/2016 на страни 68. (Образац структуре ценe са упутством)- “Tекуће поправке 

и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”,  
Комисија врши измену која гласи:                                                                                                        

Образац структуре ценe са упутством 

МАМОГРАФ И НЕГАТОСКОП (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 

mere Količina/Kom br 

1 2 3 4 

1 Mamograf Hologic  

i negatoskop 

kom 1 

 

 

 

 
                                                     Комисија за ЈН 13-7/2016 

                                “Tекуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”   


