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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Јавне набавке 67 - П/2013 

 

Редован превентивни сервис и одржавање за апарате: 

- Апарат за ЕКК (Јостра) и Јединица за грејање и хлађење „Maquet Critical Care 

AB“, Шведска 

- Електрохируршка јединица и Аргон плазма коагулатор произвођача „Erbe 

Elektromedizin GmbH“, Немачка 

- Видео процесор са извором светла и Видео ларингоскоп произвођача „Fujinon 

(Europe) GmbH“ Немачка 

- Апарат за уродинамска испитивања и Flowmetar произвођача MMS, Medical 

Measurement Systems, Холандија 

- Интракорпорални литотриптер произвођача EMS Electro Medical System, 

Швајцарска 

 

 

 

У складу са чланом 63.Закона о јавним набавкама 

 

 

Наручилац врши допуну и измену конкурсне документације и то на следећи начин: 

 

У поглављу VI Упутство понуђачима како да сачине понуду – 1.Подаци о језику на 

којем понуда мора да буде састављена (стр.11), извршена је измена конкурсне 

документације.  

Понуђач подноси понуду на српском језику, изузев ауторизације произвођача која се 

доставља на енглеском језику и као превод на српски језик који је оверен од стране 

судског тумача. Ако наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део 

понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у 

којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је 

верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 
 

 

 

 

 

 

                

 



VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику, изузев ауторизације произвођача која се 

доставља на енглеском језику и као превод на српски језик који је оверен од стране 

судског тумача. Ако наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део 

понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у 

којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је 

верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 
 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др 

Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку услуга –  Редован превентивни сервис и одржавање за апарате: 

- Апарат за ЕКК (Јостра) и Јединица за грејање и хлађење „Maquet Critical Care 

AB“, Шведска 

- Електрохируршка јединица и Аргон плазма коагулатор произвођача „Erbe 

Elektromedizin GmbH“, Немачка 

- Видео процесор са извором светла и Видео ларингоскоп произвођача „Fujinon 

(Europe) GmbH“ Немачка 

- Апарат за уродинамска испитивања и Flowmetar произвођача MMS, Medical 

Measurement Systems, Холандија 

- Интракорпорални литотриптер произвођача EMS Electro Medical System, 

Швајцарска, ЈН бр.67-П/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10:30 30.01.2014 

године. 

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

    

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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