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И З М Е Н А  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРДНОСТИ БР.7/2014-2 „Лабораторијски материјали“ 
 
На основу чалана 63. Закона о јавним набавкама, наручилац мења Конкурсну документацију бр. 
7/2014-2 од 17.10.2014. године како следи: 
 

1. У поглављу 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, тачка 2.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ додаје се: Партија 4: Полистиренски материјали; ОРН 33680000-фармацеутски производи; 

 

2. У поглављу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС 
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, тачка 3.1. Квалитет, став 2 се мења и гласи: 

“  За партију 1: за артикле под редним бројем: 16, 17, 18, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 121 тражени 
квалитет мора бити квалитета Type I, Class A Borosilicate. Свако понуђено добро које је 
предмет понуде понуђача у оквиру Партије 1 мора да поседује спецификацију произвођача 
о квалитету производа и исту понуђач мора да достави уз понуду. Предметне 
спецификације које се достављaју као обавезни елемент понуде морају да буду прецизно 
нумерисане по редном броју артикла на које се односе. “ 
 

3. У поглављу 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, мењају се 
следеће тачке: 
- тачка 6.1. сада гласи: 

„6.1. Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена 
Наручилац води поступак на српском језику. 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци и изјаве који се достављају уз понуду 
морају бити на српском језику.  
Уколико су документи који доказују тражени квалитет или стандард изворно на енглеском 
језику, не морају бити преведени на српски језик. 
У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације на српском језику.“ 

- тачка 6.2. став 4 сада гласи: 
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 
30.10.2014. године и то до 1000

часова“ 
- тачка 6.2. став 7 сада гласи: 

„Јавно отварање понуда ће се обавити 30.10.2014. године у 1015
часова у просторијама 

наручиоца у Београду у ул. Војводе Степе  бр.450, Свечана сала.“ 
- тачка 6.5. сада гласи: 

„Јавна набавка бр. 7/2014-2 “ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛИ” је обликована по партијама и то: 
Партија 1: Стакло лабораторисјко; 
Партија 2: Лабораторисјки потрошни материјал; 
Партија 3: Медицински и санитетски потрошни материјал;  
Партија 4: Полистиренски материјали;  
Понуђач може поднети понуду за једну или више партија, тако да се свака партија може 
посебно уговарати.“ 

 

4. Спецификација Конкурсне документације се мења у целости. 

* * * 
Комисија за  

јавну набавку бр. 7/2014-1 
У Београду, 
23.10.2014.године 


