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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 17/15 - НАБАВКА 1000 ОДГОВАРАЈУЋИХ 

СОНДАЖНИХ БАЛОНА (500g) ЗА РАДИОСОНДЕ M10 ЗА MODEM GPS 
УРЕЂАЈ ЗА РАДИОСОНДАЖУ – СИСТЕМ SR10 

 
 
За јавну набавку добра у отвореном поступку бр.17/15 – набавка 1000 одговарајућих 
сондажних балона (500g) за радиосонде M10 за MODEM GPS уређај за 
радиосондажу – Систем SR10, наручилац је извршио следеће измене и допуне 
конкурсне документације: 
 

 
1. На страни 5 конкурсне документације мења се текст:  

 
“Предмет набавке: Набавка 1000 одговарајућих сондажних балона (500g) за радиосонде 
M10 за MODEM GPS уређај за радиосондажу – Систем SR10 
 
Предметно добро мора да буде израђено од природног латекса (Natural latex), са следећим 
минималним техничким карактеристикама: 
 

1. Брзина уздизања (Average Rate of Ascent): ≥340 m/min; 
2. Висина пуцања (Burst Altitude): ≥  31000 m; 
3. Тежина (Weight): 500-550 gr. 

 
Наручилац задржава право да формира стручну Комисију која ће, у временском интервалу 
од отварања понуда до Одлуке о додели Уговора, извршити проверу техничких 
карактеристика предметног добра тако што ће помоћу њега извршити лансирање 
радиосонди М10 у редовним и ванредним терминима радиосондаже. У том случају 
потенцијални испоручиоци предметног добра су у обавези да благовремено (најкасније 5 
дана од пријема захтева наручиоца) обезбеде 5 комада предметног добра (узорака 
понуђених метеоролошких балона, са доказом о аутентичности узорака) ради провере 
захтеваних минималних техничких карактеристика истих, односно ради провере да ли је 
понуђено предметно добро одговарајуће у складу са захтевима наручиоца.  
 
Наручилац ће одбити понуду у случају да понуђена предметна добра не одговарају захтеву 
Наручиоца након извршеног пробног тестирања узорака. 
 

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да уз понуду достави техничку спецификацију за 
понуђени модел метеоролошких балона.” 

 
у следећи текст: 
 

Предмет набавке: Набавка 1000 одговарајућих сондажних балона (500g) за радиосонде 
M10 за MODEM GPS уређај за радиосондажу – Систем SR10 
 
Предметно добро мора да буде израђено од природног латекса (Natural latex) и достизати 
ниво квалитета са следећим техничким карактеристикама: 
 

1. Брзина уздизања (Rate of Ascent): ≥340 m/min; 
2. Висина пуцања (Burst Altitude): ≥30000 m; 
3. Тежина (Weight): 500-550 gr. 
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У циљу осигурања нивоа квалитета Наручилац задржава право да формира стручну 
Комисију која ће, у временском интервалу од отварања понуда до Одлуке о додели Уговора, 
извршити проверу техничких карактеристика предметног добра тако што ће помоћу њега 
извршити лансирање радиосонди М10 у редовним и ванредним терминима радиосондаже. У 
том случају потенцијални испоручиоци предметног добра су у обавези да благовремено 
(најкасније 5 дана од пријема захтева наручиоца) обезбеде 5 комада предметног добра 
(узорака понуђених метеоролошких балона, са доказом о аутентичности узорака) ради 
провере да ли је понуђено предметно добро одговарајуће у складу са захтевима наручиоца. 
 
Наручилац ће одбити понуду у случају да понуђена предметна добра не одговарају захтеву 
Наручиоца након извршеног пробног тестирања узорака. 
 
НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да уз понуду достави техничку спецификацију за 
понуђени модел метеоролошких балона. 

 
2. На страни 13 конкурсне документације, у тачки 8.4 мења се текст: 

 
“Наручилац задржава право да формира стручну Комисију која ће, у временском интервалу 
од отварања понуда до Одлуке о додели Уговора, извршити проверу техничких 
карактеристика предметног добра тако што ће помоћу њега извршити лансирање 
радиосонди М10 у редовним и ванредним терминима радиосондаже. У том случају 
потенцијални испоручиоци предметног добра су у обавези да благовремено (најкасније 5 
дана од пријема захтева наручиоца) обезбеде 5 комада предметног добра (узорака 
понуђених метеоролошких балона, са доказом о аутентичности узорака) ради провере 
захтеваних минималних техничких карактеристика истих, односно ради провере да ли је 
понуђено предметно добро одговарајуће у складу са захтевима наручиоца.  

 
Наручилац ће одбити понуду у случају да понуђена предметна добра не одговарају захтеву 
Наручиоца након извршеног пробног тестирања узорака.” 

 
у следећи текст: 
 

Наручилац задржава право да формира стручну Комисију која ће, у временском интервалу 
од отварања понуда до Одлуке о додели Уговора, извршити проверу техничких 
карактеристика предметног добра тако што ће помоћу њега извршити лансирање 
радиосонди М10 у редовним и ванредним терминима радиосондаже. У том случају 
потенцијални испоручиоци предметног добра су у обавези да благовремено (најкасније 5 
дана од пријема захтева наручиоца) обезбеде 5 комада предметног добра (узорака 
понуђених метеоролошких балона, са доказом о аутентичности узорака) ради провере 
достизања захтеваних техничких карактеристика истих, односно ради провере да ли је 
понуђено предметно добро одговарајуће у складу са захтевима наручиоца.  
 
Наручилац ће одбити понуду у случају да понуђена предметна добра не одговарају захтеву 
Наручиоца након извршеног пробног тестирања узорака. 
 

                                                                                            С поштовањем, 
     за Комисију за јавну набавку  

              
                Андреја Станковић, дипл. мет. 
                   аналитичар за аеролошка  
           и специјална метеоролошка мерења 
 

НАПОМЕНА: Пречишћен текст конкурсне документације понуђачи могу преузети са 
интернет странице наручиоца (www.hidmet.gov.rs). 
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