
 
 
 
 
 
                                    
 
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: ОБВ-01-2937/1 
Датум: 28.04.2015.г. 

 
 

ПРЕДМЕТ: Допуна и измена Конкурсне документације  
      
 На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) 
достављамо  Вам допуну и измену Конкурсне документације у вези јавне набавке ЈН 
бр.03/2015 – Набавка, транспорт, замена, уградња и пуштање у рад рачунара за 
реконструкцију слике IRS2AQP, штампана плоча XRS D400, вентилатор Fan 24V, сет 
вентилатора Fans P29M, детекторски модул ADM Assembly и сервисна услуга за апарат CT 
skener Somatom Sensation 16/Siemens произвођача  Siemens. 
 

Допуна конкурсне документације односи се на Прилог бр.5- Услови и докази о 
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке у Конкурсној документацији.  

Допуна се односи на нову тачку, тачку 13. у Прилогу  бр.5- Услови и докази о 
испуњености конкурсне документације. Нова тачка 13.  гласи: 
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13. 
 

13.1.  Понуђач мора да поседују важећу Лиценцу за 
обављање радијационе делатности за сервисирање 
уређаја са затвореним извором јонизујућег зрачења 
коју издаје Агенција за јонизујуће зрачење и 
нуклеарну сигурност Републике Србије 
Доказ: Важећа Лиценца на име Понуђача за 
обављање радијационе делатности за сервисирање 
уређаја са затвореним извором јонизујућег зрачења 
коју издаје Агенција за јонизујуће зрачење и 
нуклеарну сигурност Републике Србије( може копија) 
 
13.2.  Понуђач мора да поседује важећу потврду 
Агенције за јонизујуће зрачење и нуклеарну 
сигурност Републике Србије да је сервисер 
оспособљен за рад са изворима јонизујућих зрачења 
и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења 
у складу са чланом 26. Правилника о условима за 
добијање лиценце за обављање радијационе 
делатности ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011), или 
еквивалент у случају да је то лице нерезидент, како 
би се услуге обавиле у складу са законом. 
Доказ: Важећа потврда Агенције за јонизујуће 
зрачење и нуклеарну сигурност Републике Србије да 
је сервисер оспособљен за рад са изворима 
јонизујућих зрачења и спровођење мера заштите од 
јонизујућих зрачења у складу са чланом 26. 
Правилника о условима за добијање лиценце за 
обављање радијационе делатности ("Сл. гласник 
РС", бр. 61/2011), или еквивалент у случају да је то 
лице нерезидент 

          

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

Измена конкурсне документације односи се на Прилог бр.13 из  Конкурсне 
документације наручиоца. У прилогу бр.13. наведено је: „Уколико две или више понуда 
имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
који је понудио ПОПУСТЕ )“ 
 
 Изменом конкурсне документације  у Прилогу бр.13  навод гласи: 

„Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке у Обрасцу 
понуде(прилог бр.7)“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Комисија за јавну набавку  

 

  


