
ИЗМЕНА и ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Број: 27-6/2017-13 

Датум: 25.05.2017.год. 
Нови Сад 

 
У складу са чланом 63.став 1., став 3. и став 5 Закона о јавним 

набавкама, а на основу постављаних питања потенцијалних понуђача и 
разматрања истих од Наручиоца врше се измене и допуне конкурсне 

документације јавне набавке – 27-6/2017 Лабораторијска опрема II 
 

- На страни 6 и 7/33 конкурсне документације 

брише се: 

4) Понуђач има ангажоване по основу радног односа или рада ван 

радног односа (уговор о делу, уговор о обављању привремених и 

повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор 
који је правни основ ангажовања од стране понуђача) минимум 3 

сервисера за инструменте који су предмет набавке и који поседују 
важећи сертификат или потврду или други одговарајући документ 

издат од стране произвођача понуђене опреме којим се доказује да 
су наведена лица оспособљена да врше инсталирање и одржавање 

опреме.  
 

а додаје се: 

4) Понуђач има ангажованог по основу радног односа или рада ван 

радног односа (уговор о делу, уговор о обављању привремених и 
повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор 

који је правни основ ангажовања од стране понуђача) 1-ог 
сервисера за инструменте који су предмет набавке и који поседује 

важећи сертификат или потврду или други одговарајући документ 
издат од стране произвођача понуђене опреме којим се доказује да 

је наведено лице оспособљено да врши инсталирање и одржавање 
опреме.  

 

- На страни 9/33 конкурсне документације 

брише се: 
 

4) Понуђач има ангажоване по основу радног односа или рада ван 
радног односа (уговор о делу, уговор о обављању привремених и 

повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор 
који је правни основ ангажовања од стране понуђача) минимум 3 



сервисера за инструменте који су предмет набавке и који поседују 

важећи сертификат или потврду или други одговарајући документ 
издат од стране произвођача понуђене опреме којим се доказује да 

су наведена лица оспособљена да врше инсталирање и одржавање 
Доказ: уговор о ангажовању (по основу радног односа или рада 

ван радног односа) и важећи сертификат или потврду или други 
одговарајући документ иѕдат од стране произвошача понуђене 

опреме којим се доказује да су наведена лица оспособљена да 
врше инсталирање и одржавање. 

 

а додаје се: 

4) Понуђач има ангажованог по основу радног односа или рада ван 

радног односа (уговор о делу, уговор о обављању привремених и 
повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор 

који је правни основ ангажовања од стране понуђача) 1-ог 
сервисера за инструменте који су предмет набавке и који поседује 

важећи сертификат или потврду или други одговарајући документ 

издат од стране произвођача понуђене опреме којим се доказује да 
је наведено лице оспособљено да врши инсталирање и одржавање 

Доказ: уговор о ангажовању (по основу радног односа или рада 
ван радног односа) и важећи сертификат или потврду или други 

одговарајући документ издат од стране произвођача понуђене 
опреме којим се доказује да је наведено лице оспособљено да 

врши инсталирање и одржавање. 
 

- На страни 11/33 конкурсне документације као и у Позиву за 
подношење понуда врши се измена рока за подношење и отварање 

понуда на следећи начин: 
 

брише се: 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 29.05.2017. до 09,00 часова. Отварање понуда је 

јавно, и то последњег дана за подношење понуда у 12,00 часова, на 

адреси наручиоца у соби 122 на I спрату. 

а додаје се: 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 05.06.2017. до 09,00 часова. Отварање понуда је 

јавно, и то последњег дана за подношење понуда у 12,00 часова, на 

адреси наручиоца у соби 122 на I спрату. 

 
 



 

- На страни 27/33 конкурсне документације у Моделу уговора, 
члан 6. иза става 1 

 

додаје се став: 

 

Ако Испоручилац не поступи на начин из члана 5. овог уговора односно 
не приступи по позиву Наручиоца у року од 24 сата од пријаве 

недостатка/квара  за сваки дан кашњнења Наручилац има право да му 
зарачуна пенале у висини од 2% уговорне вредности с тим да тако 

одређена казна не може бити већа од 10% укупно уговорене цене. 

 

 

Подношење понуда је до: 05.06.2017. (а не 29.05) године до 

09,00 часова 
Отварање понуда је: 05.06.2017. (а не 29.05) године у 11,30 

часова  

 

 

Комисија за јавну набавку 


