
1 
 

OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДA  
 
Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“ 

Адреса наручиоца: БЕОГРАД, Олге Јовановић 11 

Интернет страница наручиоца: www.dzzvezdara.rs 
Врста наручиоца: Здравство 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности, у складу са Законом о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују 
јавне набавке 
 

Продужење рока за подношење: понуда 

Врста предмета: услуге 

Предмет јавне набавке: ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 
ОБЛИКОВАНО ПО ПАРТИЈАМА,  JН бр. АII–4 

Опис предмета јавне набавке: предмет јавне набавке обликује се по следећим партијама: 
1. Партија 8 – сервисирање oпреме за физикалну медицину и рехабилитацију; 
2. Партија 9 – сервисирање система за дигитализацију „Drypix plus – Fuji film“; 
3. Партија 10 – сервисирање ултразвучног апарата са две сонде „GE Logiq C5 Premium“; 
4. Партија 11 – сервисирање рентгенског апарата са пливајућим столом и стубним ставовима за 

графију „TOP-X HF Innomed“; 
5. Партија 12 – сервисирање рентгенског апарата са пливајућим столом, дигитални за графију и 

скопију „Shimadzu Flexavision“; 
6. Партија 13 – сервисирање ласер принтера за суво развијање филмова „KODAK DRYVIEW 6800 

Laser“; 
7. Партија 14 – сервисирање мамографа са компресионом папучицом „GE Alpha ST“; 
8. Партија 15 – сервисирање дигиталног ортопана „Carestream CS 8100”; 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

Услуге поправке и одржавања медицинске опреме: 50421000 
 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.03.2019. 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 02.04.2019. 

Разлог за продужење рока: 
Обзиром да је наручилац изменио конкурсну документацију шест дана пре истека рока за 
подношење понуда, у складу са чланом 63. ЗЈН продужен је рок за подношење понуда. 
 

Време и место подношења понуда (нови рок):  
Понуде се подносе на адресу: Дом здравља „Звездара“, Београд, улица Олге Јовановић бр. 11, II 
спрат, соба 208 – писарница, најкасније до 12.04.2019. године, до 11:00 часова. 
 

Време и место отварања понуда:  
Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 12.04.2019. годинe у 11:30 
часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца, Дом здравља „Звездара“, 
Београд, Олге Јовановић 11, колегијум сала на II спрату. 
 

Лице за контакт: Крсмановић Урош; 
e-mail: office@dzzvezdara.rs; fax: 011/2832-337 

http://www.dzzvezdara.rs/
mailto:office@dzzvezdara.rs

