
            

 

08/2 број: 404-1-137/13-28 
28.01.2014. године 
 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку пејсмејкера, 
имплантабилних дефибрилатора и другог специфичног материјала за 2014. годину, редни број 
набавке: 404-1-110/14-14, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12) 
  

  У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12), наручилац доноси измене конкурсне документације: 

 
               1. У делу конкурсне документације IV-Техничка спецификација за јавну набавку 
пејсмејкера, имплантабилних дефибрилатора и другог специфичног материјала за 2014. 
годину, мења се доказ под тачком 3), страна 17. конкурсне документације, тако да се за 
наведени услов као доказ може доставити: 
               - Изјава одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом и печатом 
одговорног лица и контакт телефон и e-mail особе у болници са којом је могуће проверити 
наведено или  
              - Изјава произвођача или овлашћеног представништва понуђача из које се јасно види 
контакт телефон и e-mail особе у болници са којом је могуће проверити наведено. 
 

2. У делу IV - Техничка спецификација, у „Напомени“ под тачком 5) на страни 17. 
конкурсне документације, врши се допуна услова, тако да се за наведени услов може 
доставити као доказ под тачком Б) : 

- Обрасац о пријави дипломираног инжењера на пензијско и инвалидско осигурање код 
понуђача (односи се на стално запосленог дипломираног инжењера код понуђача) или 

- Уговору о пословно - техничкој сарадњи. 
 
3. У обрасцу број 9. - Референце, на страни 48. конкурсне документације, мења се 

услов у „Напомени“ тако да сада гласи: 
            „Понуђач доставља изјаву произвођача или овлашћеног представништва произвођача 
са подацима који се наводе у табели, а који се односе на најмање 5 универзитетских клиника из 
најмање 3 европских држава“. 

 
4. На страни 51. конкурсне документације у Меделу оквирног споразума под тачком 3.2. 

додаје се тачка 3.2.6. која гласи: 
„приликом уградње имплантабилних кардиовертер дефибрилатора као и приликом 

праћења болесника са уграђеним кардиовертер дефибрилатором, да обезбеди присуство 
инжењера обученог за имплантације и праћење болесника са уграђеним кардиовертер 
дефибрилатором.“ 

 Такође на страни 51. конкурсне документације додаје се тачка 3.3. која гласи: 
„Обавезу из тачке 3.2.6. добављач је дужан да изврши у року од 24 часа од пријема 

захтева здравствене установе достављеног путем факса или e-mail-a.“ 
 

        5. На страни 5. конкурсне документације мењају се под тачком 6. - Подаци о месту и 
року за подношење понуда и тачком 7 - Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда 
подаци о року и месту отварања понуда. 

 
6. На страни 23. конкурсне документације мења се тачка 8.6. тако да гласи:  

„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 04.02.2014. 
године до 10,30 часова, без обзира на начин како су послате.“ 

           
         7. На страни 26. конкурсне документације мења се тачка 16.1. тако да сада гласи: 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 

е-mail: public@rzzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

mailto:public@rzzo.rs


„Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 04.02.2014. године са почетком 
у 11,00 часова. „ 

 
          8. На страни 27. конкурсне документације мења се тачка 18.2. тако да гласи: 

„Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 04.02.2014. 
године до 10,30 часова, без обзира на начин на који су послате. „ 

 
 
НАПОМЕНА: Уз овај допис објављује се и пречишћен текст конкурсне документације за 

јавну набавку пејсмејкера, имплантабилних дефибрилатора и другог специфичног материјала 
за 2014. годину. 

 
С поштовањем, 

 

KОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

62014.12/63 


