
 
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ“ 
Број: 1401/1 
Датум: 04.03.2019. године 
Београд, Устаничка 16 
 
 
 
Предмет: Измена конкурсне документације у поступку ЈН 1/2019 добара –  
                Куповина медицинске опреме Ауто Реф-Кератометар- комада 1 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) у 
поступку ЈН 1/2019 добара – Куповина медицинске опреме Ауто Реф-Кератометар- комада 1, објављене на 
Порталу јавних набавки и Интернет страници  Дома здравља ,,Вождовац“ дана 11.02.2019.год.  
врши се измена конкурсне документације, како следи: 

 
I- На страни 25/25 конкурсне документације у техничкој спецификацији мења се ставка р.бр.18. тако да сада 
гласи: 
пупиларна дистанца  10 ̴ 85 мм 
 
 
Све остало наведено у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији у поступку ЈН 1/2019 
добара – Куповина медицинске опреме Ауто Реф-Кератометар- комада 1 , остаје непромењено. 
 
 
У прилогу измењена конкурснa документацијa у поступку ЈН 1/2019 добара – Куповина медицинске опреме 
Ауто Реф-Кератометар- комада 1 
  
 
 
С поштовањем,   
 
                                                                  Дом здравља “Вождовац“   
                                                                              Комисија за јавну набавку р.бр. 1/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обр. 10. 
Дом здравља „Вождовац“                                                                                                               
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број јавне набавке : 1/2019 

 
Технички подаци о предмету јавне набавке – спецификација 

 
ЈН р.бр. 1/2019 добара - Куповина медицинске опреме: 
 Ауто Реф-Кератометар- комада 1  
 
 Назив Произвођач Модел 

 
 

                      Ауто Реф-Кератометар- комада 1  
 

  

1. ЗАХТЕВ 

Да ли 
испуњава 
тражену 

карактеристик
у  ДА/НЕ 

Локација где се 
тачно налази у 

прилозима 
доказима о 

испуњавању 
техничких 

карактеристика 
1 Широк мерни опсег Сфера -22 D̃̃  ̴  +30 D̃̃   
2 Цилиндар 0 ̴  ±10 D̃̃   
3 Оса 1 ̴  180 степени   
4 Радијус рожњаче 5,0 до 10,0 мм   
5 Преломна моћ 33,75  ̴  67,5 D̃̃   
6 Астигматизам 0 ̴  ± 10 D̃̃   
7 Опсег мерења рожњаче центар 2,8 мм   
8 Опсег мерења рожњаче периферно 7,0 мм   
9 Минимални пречник пулпе 7,0 мм   
10 Дисплеј покретни 5,7 inch LCD дисплеј   
11 Vertex 0,10,12,13.5,15 mm   
12 Уграђени термални штампач са папиром   
13 Напајање АЦ 100-240V, 50/60Hz   
14 Померљива дистанца напред назад ± 17мм   
15 Померљива дистанца лево десно ± 43 мм   
16 Померљива дистанца горе доле ± 17 мм   
17 Померљива дистанца наслона браде 30 ±   
18 Пупиларна дистанца 10 ̴ 85 мм   
 
   Место и датум:                Понуђач: 
              М. П. 
_____________________                                                                      _______________________                                                                                                                                                                    
                                                                                                                  потпис овлашћеног лица 
 
Напомена: 
- Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за исти квалитет или 
одговарајуће наведеном. 
- Понуђено добро мора бити некоришћено –ново 
-Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
наведени да  понуђени апарат испуњава минималне захтеване техничке карактеристике 
 
-Уз потписаног и печатираног  Образца 2. – неопходно је да  понуђач достави и техничку документацију којом се 
потврђују све тражене техничке карактеристике из спецификације предмета набавке  
-доказ: каталози, проспекти, брошуре, декларације или  друга техничка документација која садржи све тражене 
техничке карактеристике понуђеног добра издат од стране произвођача предметног добра на језику произвођача и 
преведен на српски језик, на основу којег се недвосмислено могу утврдити све тражене техничке карактеристике.  
Означити ( обележити ) понуђено добро и тражене техничке карактеристике у приложеној документацији. 
 
-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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