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Број: 2951 

Датум: 05.05.2014 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

Предмет: Измене Конкурсне документације број 2469 од 10.04.2014. године за јавну набавку Д 7 

„Санитетски материјал“ 

 

 

 

Врши се измена Конкурсне документације јавну набавку Д 7, „Санитетски материјал“, тако што се мења 

табела 2-6. из Прилога бр. 2, новом табелом  датом  у прилогу.  

 

 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 
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Страна 1 од 2 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

 

Табела 2-6. 

Докази за оцену испуњености додатних услова из члана 76. Закона за партију 6, „Средства за дезинфекцију“ 

Доказ за услов 1) 
Назив институције која је издала 

документ 

Број документа и датум 

издавања 

Адреса интернет странице 

надлежног органа 

1. Бензин медицински    

2. 
Препарат на бази безалконијум хлорида 

5% концентрован раствор 
   

3. 
Средство за дезинфекцију борера и 

ендодонских инструмената 
   

4. Средство за дезинфекцију инструмената    

5. 
Средство за дезинфекцију радних 

површина и подова 
   

6. 

Средство за хигијенску и хируршку 

дезинфекцију руку (Dezihend или 

одговарајуће) 

   

7. Средство за хируршку дезинфекцију руку    

8. Течност за чишћење отисних кашика    

Доказ за услов 2)    

Услов 1) Ставке 3., 4. и 8. морају бити регистроване код Агенције за лекове и медицинска средства Репунлике Србије. Све остале ставке марају бити 

уписане или у Регистар медицинских средства или у Регистар хемикалија, односно биоцидних производа. 

Доказ за услов 1)  

• За ставке 3., 4. и 8.,  копије важећих Решења о упису у  Регистар медицинских средства за стављање у промет издато од Агенције за лекове 

и медицинска средства Републике Србије. 

• За ставке 1., 2., 5., 6. и 7., или копија важећег Решења о упису у Регистар медицинских средства за стављање у промет издато од Агенције за 

лекове и медицинска средства Републике Србије или Решење о упису у регистар хемикалија Агенције за хемикалије или Решење о упису у 

Привремену листу биоцидних производа или Одобрење/Решење за стављање биоцидног производа у промет, Министарства енергетике, 

развоја и заштите животне средине. 
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Страна 2 од 2 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    

 

Услов 2) да је понуђач у 2012. години остварио добит (нето добитак). 

Доказ за услов 2) Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или сажети биланс успеха из извештаја о бонитету (Бон ЈН) Агенције за 

привредне регистре за 2012. годину (копија). 

 

Уколико је наведени документ јавно доступан на интернет страници надлежног органа, као доказ је довољно у табели 2-6. навести адресу 

интернет странице надлежног органа где је наведени документ јавно доступан. 

 

Уколико одређени документ није јавно доступан на интернет страници надлежног органа уз понуду је потребно доставити и копију тог 

документа и табелу 2-6. уписати назив институције која је издала документ, као и датум издавања и број документа. 

 

 


