
 

 
 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА
БРОЈ 443/7 
ДАНА 21.11.2016 
 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12, 
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку 
бр.443/3 од 17.11.2016.  године, сачинила 

 
 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

 
 

1.У поглављу IX. Конкурсне документације
начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост  
понуде, подтачка  
 
 6.4. Захтеви у погледу гарантног рока
 
брише се текст : „ Гарантни рок: минимум 24. 
 
Уноси се текст „рок који признаје произвођач“

 
2. На страни 32 – на крају конкурсне доку
 брише се текст „комисија за јавну набавку 6/2016“
а уноси се текст „комисија за јавну набавку 8/2016“

 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници
                                                                                         
                                                                                                                                                                     

                                                                                                
 
 
   
 

Гeнeрaлa Дрaпшинa 99, 23300 Кикиндa,тeл. 0230/434-675, 

КИКИНДА 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12, 
) Комисија за јавну набавку добара медицинска опрема јнмв.

сачинила је дана 21.11.2016. године 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
ЈН МВ  8/2016 

. Конкурсне документације- Упутство понуђачима како да сачине понуду
плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост  

Захтеви у погледу гарантног рока, на страни 29,  мења се и гласи: 

арантни рок: минимум 24. месеца.“ 

„рок који признаје произвођач“ 

на крају конкурсне документације: 
„комисија за јавну набавку 6/2016“ 

а уноси се текст „комисија за јавну набавку 8/2016“ 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
допуне Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници 
                                                                               

                                                                                                                         
                                                                                                Комисија за ЈН МВ 8

 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 
675, фaкс 0230/401-461, жирo-рaчун: 840-255667-09,e-mail: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12, 
.8/2016 од , по решењу 

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 

Упутство понуђачима како да сачине понуду, у тачка  6. 
плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост  

допуне Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу 

                                                                                                                          
Комисија за ЈН МВ 8/2016 

kikindagc.ust@minrzs.gov.rs web: www.gckikinda.org.rs 


