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Институт за медицинска истраживања, Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015  у даљем тексту: 
Закон ) доноси 

I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 

број ЈН: 08/2019 

 
 

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - Лабораторијска опрема број ЈН: 
08/2019 

 
- У Одељку 4.2, Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона,  на 
страни 17, у табели, под редним бројем 2, Пословни капацитет за партије 1,2,3,4,  мења се 
начин доказивања испуњености I услова и сада гласи: 
 Доказ: 
„Важећи документ издат од стране произвођача добара или овлашћеног дистрибутера 
понуђених добара, који гласи на име понуђача, којим овлашћује понуђача да може да врши 
дистрибуцију, инсталацију и имплементацију понуђених добара на територији Републике 
Србије.  

- У Одељку 4.2, Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона,  на 
страни 17, у табели, под редним бројем 2, Пословни капацитет за партије 1,2,3,4,  мења се 
начин доказивања испуњености II услова и сада гласи: 
Доказ: 
 
„фотокопија потврде произвођача или овлашћеног дистрибутера понуђених добара - 
ауторизација за сервис.“ 

 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.  

 
 

                                                            О б р а з л о ж е њ е 
 

У конкурсној документацији за јавну набавку добара - Лабораторијска опрема, број ЈН: 
08/2019, објављеној на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, дана 11.09.2019. 
године, извршена је измена и допуна као у диспозитиву, због прецизирања докумената којим 
се доказује испуњеност додатних  услова из члана 76. Закона. 

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Институт за медицинска истраживања, 
Београд , као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације. 
 

 Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 
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