На основу одредбе из члана 63.ст.1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласнк РС“ број 124/2012 и
14/2015) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица о изменама конкурсне
документације у отвореном поступку бр. В-23/2015, за јавну набавку добара – „Анестезиолошких и
хируршких стубова“, и то:
Врши се измена конкурсне документације како следи:
На стр. 10/44 Конкурсне документације исправља се уочена техничка грешка тако да
уместо:
„1.2.в Технички капацитет – понуђач мора да обезбеди уградњу, испоруку и пуштање у рад
предмета набавке у складу са нормативима стандарда ИСО 9001 и ИСО 13485.
Доказ: сертификати ИСО 9001 и ИСО 13485 за понуђача.“
Треба да стоји
„1.2.в Технички капацитет – понуђач мора да обезбеди уградњу, испоруку и пуштање у рад
предмета набавке у складу са нормативима стандарда ИСО 9001 и ИСО 13485.
Доказ: сертификат ИСО 9001 за понуђача и сертификат ИСО 13485 за произвођача
понуђеног добра.
На стр. 12/44 Конкурсне документације такође се исправља уочена техничка грешка тако
да уместо:
„3) Сертификати ИСО 9001 и ИСО 13485 за понуђача;“
Треба да стоји
„3) Сертификат ИСО 9001 за понуђача и сертификат ИСО 13485 за произвођача понуђеног
добра.“
 Ова измена конкурсне документације чини њен саставни део.
 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у
складу са извршеном изменом конкурсне документације јер ће у супротном
иста бити одбијена као неприхватљива.
 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Услед извршених измена Конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, Наручилац у складу са одредбом из чл.63.ст 5. Закона о јавним набавкама,
продужава рок за подношење понуда.
Нови рок за поднопшење понуда је 09.11.2015. године до 9.30 часова, јавно отварање понуда
истог дана у 12.30 часова. Наручилац ће обавештење о продужењу рока за подношење понуда
објавити на порталу УЈН и интернет страници www.tirsova.rs .
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