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Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку ЈН ОП 2/2017; 

Медицинска и лабораторијска опрема 

 

Комисија Агенције за заштиту животне средине, образована у складу са чланом 54, став 2 

Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), за јавну 

набавку у отвореном поступку ЈН ОП 2/2017 - Медицинска и лабораторијска опрема, у 

складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 

68/15) врши следећу измену конкурсне документације: 

 

 
ПАРТИЈА 2 

Наручилац је накнадним увидом утврдио неусаглашеност конкурсне документације, у делу 

додатних услова, и то: 

 

Захтев КД, додатни услови на страни 9 (за Партију 2): 

6) Да је у претходне 3 године, (2014,2015 и 2016), понуђач извршио преузимање отпадних 

делова-материјала, насталих у процесу сервисирања-одржавања лабораторијске опреме у 

лабораторији крајњег корисника. 

 

Захтев КД, додатни услови на страни 11 (за Партију 2): 

6)Да је у претходних 5 година, (2012,2013,2014,2015,2016) , извршио преузимање отпадних 

делова- материјала, насталих у процесу сервисирања-одржавања лабораторијске опреме у 

лабораторији крајњег корисника 

 

Наручилац  исправља неусаглашеност и мења конкурсну документацију у циљу 

усаглашавања документације, а све у  смислу  омогућавања учешћа што већег броја 

понуђача у овој јавној набавци , и у складу са Законом о јавним набавкама, члан 77, на 

следећи начин: 

 

ИЗМЕНА 

Додатни услови, под бројем  4),  6),  за Партију 2 (на страни 9), мењају се тако да после 

измене гласе: 

4)  Да је у претходних 5 година (2012, 2013, 2014, 2015 и 2016)  понуђач испоручио најмање 

по један уређај (један инструмент за одређивање укупних/адсорбујућих органских 

халогенида и један лабораторијски ТОЦ аналајзер), понуђеног произвођача.  

 

6) Да је у претходних 5 година  (2012, 2013, 2014, 2015 и 2016), понуђач извршио 

преузимање отпадних делова-материјала, насталих у процесу сервисирања-одржавања 

лабораторијске опреме у лабораторији крајњег корисника. 

 

Додатни услов за Партију 2, под бројем 4)  (на страни 10), мења се у: 

4) Да је у последњих 5 година  (2012, 2013, 2014, 2015 и 2016) понуђач испоручио најмање по 

један уређај (један инструмент за одређивање укупних/адсорбујућих органских халогенида и 



један лабораторијски ТОЦ аналајзер), понуђеног произвођача.  

 

 

- Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је петак 10. фебруар 2017. године до 

10:30 часова.  

- Датум отварања понуда је петак 10. фебруар 2017. године у 11:00 часова  

 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације 
 

 

 

                                                                           Kомисијa за јавну набавку ЈНОП 2/2017 

 

                                                                                                                   

 


