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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 

добара – УПС уређај за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из 
Београда, ЈН бр. 1.1.7/16. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку мале вредности добара – УПС уређај за потребе Дирекције за националне 
референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.7/16. 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 
 
 

 

1. - Поглавље IV, тачка 1.2, подтачка 3), страна 6  

 
 

УМЕСТО 

 
3) Да испуњава захтеве стандарда: 

 

 ISO 9001:2008 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

3) Да понуђач или произвођач добара испуњава захтеве стандарда: 

 

 ISO 9001:2008 

 

 



2. - Поглавље IV, тачка 2.2, подтачка 3), страна 6  

 
 

УМЕСТО 

 
3) Да испуњава захтеве стандарда: 

 

 ISO 9001:2008 

 

Доказ:  

 

 Копија важећег сертификата издата од овлашћене сертификационе 

куће акредитоване код АТС-а. 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

3) Да понуђач или произвођач добара испуњава захтеве стандарда: 

 

 ISO 9001:2008 

 

Доказ:  

 

 Копија важећег сертификата издата понуђачу од овлашћене 

сертификационе куће акредитоване код АТС-а или копију важећег 

сертификата произвођача УПС уређаја, чији је понуђач овлашћени 

дистрибутер, издатог од стране овлашћене сертификационе куће. 

 

За доказе који су на енглеском језику потребно је доставити преводе на 
српски језик. 

 

 

3. - Поглавље V, тачка 2, страна 9  

 

УМЕСТО 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
17.05.2016. године до 10:00 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 17.05.2016. године у 12:00 часова, на адреси: 
Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 10, 
11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва 



заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје 
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење 
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 
 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
20.05.2016. године до 10:00 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 20.05.2016. године у 12:00 часова, на адреси: 
Дирекција за националне референтне лабораторије, Батајнички друм 7 део број: 10, 
11080 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва 
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје 
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење 
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 

 

 

3. - Поглавље V, тачка 10, део: Понуда мора да садржи, страна 11 

 

УМЕСТО 

 

10. Доказ о испуњености додатних услова: 

- Копија важећег сертификата издата од овлашћене сертификационе куће 

акредитоване код АТС-а 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

10. Доказ о испуњености додатних услова: 

- Копија важећег сертификата издата понуђачу од овлашћене 

сертификационе куће акредитоване код АТС-а или копију важећег 

сертификата произвођача УПС уређаја, чији је понуђач овлашћени 

дистрибутер, издатог од стране овлашћене сертификационе куће. 

 

За доказе који су на енглеском језику потребно је доставити преводе на 

српски језик. 

 
У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


