
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/3048 
Датум:26.09.2016 године. 

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/12, 14/15 и 

68/15”) Комисија за јн 17-7/2016 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме у служби 

лабораторије: 

                                        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“. 

      ЈН 17-7/2016 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме у служби лабораторије,                  

у КД на страни 6. Гласи:            

                                                                                                                                                                                                                                 

Изузетак је партија 11.  Понуђач није у обавези да достави захтевани доказ за партију 11. 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Упутство за доказивање прописаних 

         Услова Врста доказа 

1. 

 

Понуђач је у обавези да у својој понуди достави 

овлашћење од произвођача опреме којом овлашћује 

понуђача за учествовању у поступку предметне јавне 

набавке или уговор са произвођачем о праву сервисирања 

,заступања и продаје 

Доказ:Приложити копију овлашћења или уговора од стране 

произвођача опреме која је предмет јавне набавке. 

 

Изузетак је партија 4. 

Понуђач је у обавези да располаже са најмање једним 

сертификованим сервисером                                                            

Доказ: Сертификат мора бити издат од стране овлашћеног 

сервисера или произвођача. 

Изузетак је партија 11.                                                                    

Понуђач није у обавези да достави захтевани доказ за партију 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мења се тако да сада  гласи: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Упутство за доказивање прописаних 

         Услова Врста доказа 

1. 

 

Понуђач је у обавези да у својој понуди достави 

овлашћење од произвођача опреме којом овлашћује 

понуђача за учествовању у поступку предметне јавне 

набавке или уговор са произвођачем о праву сервисирања 

,заступања и продаје 

Доказ:Приложити копију овлашћења или уговора од стране 

произвођача опреме која је предмет јавне набавке. 

 

Изузетак је партија 4. 

Понуђач је у обавези да располаже са најмање једним 

сертификованим сервисером                                                            

Доказ: Сертификат мора бити издат од стране овлашћеног 

сервисера или произвођача. 

 Партија11.                                                                             
Понуђач је у обавези да достави захтевани доказ за партију 11. 

 

 Доказ:Приложити копију овлашћења или уговора од стране 

произвођача опреме која је предмет јавне набавке. 

 

 

 

Комисија за јн 17-7/2016 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме у служби лабораторије 

 


