
ИЗМЕНА и ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Број: 27-12/2018-4 

Датум: 06.08.2018.год. 
Нови Сад 

 
У складу са чланом 63.став 1., 2 и 3. Закона о јавним набавкама, врше се 

измене и допуне конкурсне документације јавне набавке –
ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА  

 
 

- На страни 22/78 конкурсне документације врши се измена на следећи 
начин: 

 

Под 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ у табели под редним бројем 2, трећи став  

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

За Партије 1-6: 
- Да је понуђач произвођач или овлашћени дистрибутер предметне 

опреме 
За Партију 1: 
 – да је понуђач на територији РС испоручио и инсталирао бар 3 
инструмента 
За Партију 1,2, 3 и 4: 

- - да понуђач поседује Сертификате ISO:9001, 14001, 18001 

 

мења се, додаје се четврти став и сада гласи: 

* Напомена: Алинеја 7други став под а) и б) се односе на Партију 1 

 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

За Партије 1-6: 
- Да је понуђач произвођач или овлашћени дистрибутер предметне 

опреме 
За Партију 1: 
 – да је понуђач на територији РС испоручио и инсталирао бар 3 
инструмента 
За Партију 1,2: 

- - да понуђач поседује Сертификате ISO:9001 
За Партију 3 и 4: 

- - да понуђач поседује Сертификате ISO:9001, 14001, 18001 

 

- На страни 25/78 тачка 2.2. конкурсне документације врши се измена 
на следећи начин: 



2.2. Пословни капацитет за Партије 1, 2, 3 и 4, услов под редним бројем 2. 

наведен у табеларном приказу додатних услова: 

- Доказ: Фотокопије Сертификата  ISO:9001, 14001, 18001 
 

мења се, додаје се тачка 2.3  и сада гласи: 

2.2. Пословни капацитет за Партије 1, 2 услов под редним бројем 2. наведен у 

табеларном приказу додатних услова: 

- Доказ: Фотокопије Сертификата  ISO:9001 

 
2.3. Пословни капацитет за Партије 3 и 4 услов под редним бројем 2. наведен у 

табеларном приказу додатних услова: 

- Доказ: Фотокопије Сертификата  ISO:9001, 14001, 18001 

 
 

- На страни 22/39 конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ, 
Кадровски капацитет за Партије 1-4, тачка 4. врши се измена на 

следећи начин: 
 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

За Партију 1, 2, 3 и 4: 
- да има запослена 2 овлашћена и лиценцирана лица за инсталацију 

уређаја и обуку на уређајима који се набављају 

 

мења се и сада гласи: 

 
4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

За Партију 1 и 2: 
- да има запосленог 1 овлашћеног и лиценцираног лице за инсталацију 

уређаја и обуку на уређајима који се набављају 
За Партију 3 и 4: 
- да има запослена 2 овлашћена и лиценцирана лица за инсталацију 

уређаја и обуку на уређајима који се набављају 

 
 

- и на страни 25/39 конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ, 
Кадровски капацитет за Партије 1-4, тачка 4. врши се измена на 

следећи начин: 
 

„4) Кадровски капацитет за Партије 1-4, услов под редним бројем 4. 
наведен у табеларном приказу додатних услова: 



Доказ: Сертификат произвођача о извршеној обуци сервисера за опрему 

која је предмет набавке за 2 запослена, М-А образац“ 
 

мења се и сада гласи: 
 

4. Кадровски капацитет за Партије 1-2, услов под редним бројем 4. 
наведен у табеларном приказу додатних услова: 
Доказ: Сертификат произвођача о извршеној обуци сервисера за опрему која је 
предмет набавке за 1 запосленог, М-А образац 

4.1. Кадровски капацитет за Партије 3-4, услов под редним бројем 4. 
наведен у табеларном приказу додатних услова: 
Доказ: Сертификат произвођача о извршеној обуци сервисера за опрему која је 
предмет набавке за 2 запосленоа, М-А образац 
 

Сходно изменама и допунама ивршеним овим путем, измењена конкурсна 
документација ће бити објавњена на Порталу УЈН и на сајту Наручиоца. 

 

Комисија за јавну набавку 


