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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
мале вредности број 1154 од 25.04.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку у поступку мале вредности број 1155 од 25.04.2018.године, припремљена је:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2
у поступку јавне набавке мале вредности добра
МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА/РФЗО, ПО ПАРТИЈАМА
ЈН број 3/2018
I Наручилац Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, врши измене конкурсне документације
у поступку јавне набавке добра - медицинско-техничка помагала/РФЗО, по партијама, за
коју се спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ЈН број 3/2018, због измене
последњег дана рока, тј. датума за подношење понуда и измене дана, тј. датума отварања
понуда, као што следи:
1) У Поглављу I - Општи подаци о јавној набавци, у Одељку 8. Подаци о начину, месту и
роковима за подношење понуда, на страни 3/51 конкурсне документације, мења се
последњи дан рока, односно датум за подношење понуда, тако да сада гласи:
"Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење
понуда је 01.06.2018.године (петак) до 10,30 часова, без обзира на начин доставе."
2) У Поглављу I - Општи подаци о јавној набавци, у Одељку 9. Обавештење о месту, дану
и сату отварања понуда, на страни 4/51 конкурсне документације, мења се дан отварања
понуда, тако да сада гласи:
"9. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда:
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Дому Здравља Кула,
Трг ослобођења 9, у Кули, дана 01.06.2018.године (петак) у 11,00 часова."
3) У Поглављу VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у Одељку 2. Начин на
који понуда мора да буде сачињена, на страни 21/51 конкурсне документације, мења се
податак о датуму пријема благовремене понуде, тако да сада гласи:
"Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
01.06.2018.године до 10,30 часова."
4) У Поглављу VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у Одељку 15. Начин,
место и рокови за подношење понуда, на страни 27/51 конкурсне документације, мења се
последњи дан рока, односно датум за подношење понуда, тако да сада гласи:
"Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 01.06.2018.године (петак) до 10,30 часова, без обзира на начин
доставе."
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5) У Поглављу VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у Одељку 16. Место,
време и начин отварања понуда, на страни 28/51 конкурсне документације, мења се дан
отварања понуда, тако да сада гласи:
"Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 01.06.2018.године
(петак) у 11,00 часова, у просторијама Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, у Кули, у
канцеларији помоћника директора за правне и опште послове, у присуству овлашћеног
представника понуђача."
II У складу са наведеним изменама у конкурсној документацији, и у Позиву за подношење
понуде, мењају се подаци о последњем дану рока за подношење понуда и дану отварања
понуда.
III Због изменa конкурсне документације из тачке I осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, наручилац објављује обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
IV Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, измене конкурсне документације
и позив за подношење понуде са унетим изменама објављују се на Порталу јавних набавки
и на интернет страници наручиоца Дом здравља Кула.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
1. Јасмина Булатовић _____________________
2. Љубка Будински _______________________
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