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Број: 1-02-4047-7/19-5
Датум: 13.06.2019.
Београд
Па основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: Закон) Комисија зајавну набавку, доноси:

ОДЛУКУ
о измени конкурсне документације
Мења се конкурсна документација за јавну набавку добара - систематски преглед
запослених, бр. 1-02-4047-7/19, на следећи начин:
1) У Одељку III

УСПОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВИЕ ИАБАВКЕ И3 ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОИА И УПУТСТВО КАКО СЕДОКАЗУЈЕ ИСПУIbЕПОСт тИХ
УСЛОВА конкурсне документације, у табели ДОДАТПИ УСЛОВИ, на страни 7, у

тачки 3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, бришу се алинеје 6 ,,дерматолог и 8
„физијатар";
2) У одељку

v оБРАсцикоЈи ЧИИЕ сАстАвниДЕо поИУДЕ конкурсне

документације, у Обрасцу изјаве о кључном техничком особљу и другим
експертима који ће бити одговорни за извршење уговора (Образац 7), у табели на
страни 25, бришу се редни бројеви 6 и 8, тако да редни број 7 постаје редни број 6.

VII УПУтство поПУFiА ЧИмА кАКо дА сА ЧИПЕ ПоИУдУ
конкурсне документације, у тачки 2. ИАЧИППОДПОШЕЊА ПОИУДЕ, став 6.:

3) У одељку

„Понуда се сматра благовременом уколикоје примљена од стране наручиоца
до 14.06.2019. године, до 10:00 часова.",
мења се и гласи:
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 18.06.2019. године, до 10:00 часова.".

VII УПУтство понУЂА ЧИмА КАко дА сА ЧИИЕ поПУдУ
конкурсне документациј е, у тачки 2. ИА ЧИП ПОДПОШЕIbА ПОИУДЕ, став 13 .:

4) У одељку

„Јавно отварање понуда обавиliе се, на адреси седишта Регулаторне агенције
за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотиliева 2, 11000
Београд, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 14.06.2019.
године, са почетком у 11:00 часова."
мења се и гласи:
„Јавно отварање понуда обавиliе се, на адреси седишта Регулаторне агенције
за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотиliева 2, 11000
Београд, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 18.06.2019.
године, са почетком у 11:00 часова."
I~l'ГA.1ilfU~1F1i1 .11 .H1141~č1 ;11 l':1t1:1)1Ui1C1~~ КU.A1A f1f1

1

1 11f); 6.)rEіa:l. 11r11ѕ

kttH'Г.11: Г 1LC11 fi141: () I I З~~ ~\' .~'.I'illl

11 11Оt11"ПU1СКС \С:1A 1 ~~

1Uo;(16. 1'riivЇп1ги

б7 __ 1IY31:C: O 1 I.i

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
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