
 
 
 
Наручилац: 
Дом здравља „Нови Београд“ 
Гоце Делчева 30, Нови Београд  
 

ПРЕДМЕТ: измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Потрошни 
лабораторијски материјал“, редни број набавке 15/2014 

 
1. Овим путем наручилац врши измене и допуне конкурсне документације, тако што се у 

партији број 10- Вакутајнер систем за вађење крви у „Обрасцу структуре цене са 
упутством како да се попуни“: 

 
-ставка број 4- „Epruveta za koagulaciju, citrat 3,2%, 4,5 ml“ мења, и сада гласи: 

„Epruveta za koagulaciju, plastična sa duplim zidom, citrat 3,2%, 4,5 ml“ 
 
-ставка број 5- „Epruveta za sedimentaciju, 1,6ml citrat, direktno očitavanje sa stalka“ мења, 

и сада гласи: „Epruveta za sedimentaciju, citrat, 1,5-5,0 ml direktno očitavanje sa stalka“. 
 

У складу са горе наведеним понуђачи могу у обрасцу да прецртају, или избеле 
постојећи назив за ове две ставке и ручно допишу називе у складу са горе наведним 
изменама. Уколико пак не изврше ручно дописивање свеједно ће се сматрати да је понуда 
поднешена у складу са горе наведеним изменама. 
 

2. Такође, овим путем наручилац врши измену конкурсне дпокументације за 
партију број 16 - „Брзи тестови за квалитативно одређивање вируса у крви“ обзиром  да 
је техничком грешком приликом претходне измене и допуне конкурсне документације 
погрешно формиран садржај ставки у „Обрасцу структуре цене са упутством како да се 
попуни“.  

 
Овим путем напомињемо потенцијалним понуђачима да приликом подношења 

понуда за партију број 16 - „Брзи тестови за квалитативно одређивање вируса у крви“ 
користе нове обрасце: „Образац структуре цене са упутством како да се попуни“ и 
„Образац понуде“ који се налазе у прилогу овог дописа. 

 
 
 
         Комисија за јавну набавку  

            „Потрошни лабораторијски материјал“,   
редни број набавке 15/2014 

 
 
 
 
 
 
 



ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, РЕДНИ БРОЈ 15/2014 
 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА  УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 16- Брзи тестови за квалитативно одређивање вируса у крви 
 
 

Попуњава понуђач 
Ред.  
број Назив Јединица 

мере 
Количина у 

јед.мере 
 

Назив 
произвођача 

 
Паковање 

Цена по 
јединици мере 

без пдв-а 

Вредност  
без ПДВ-а 

Вредност са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 ( 4x7) 9 
1.  

HCV kom 2000      

2.  

HIV kom 2300      

3.  

HBSAg kom 2000      

 
Укупан износ:   

*Цену изразити у динарима и заокружити на две децимале 
 
 
 

М.П.              (потпис овлашћеног лица)  
 

 
 

Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Страна 51 од 60 



ПОТРОШНИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, РЕДНИ БРОЈ 15/2014 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   
ПАРТИЈА 16- Брзи тестови за квалитативно одређивање вируса у крви 

 
         Понуда се подноси (заокружити): 

а) самостално 
 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке који су 
наведени у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке који су наведени у табели са 
леве стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 

 

 
1. Укупан износ  без ПДВ-а    __________________________  динара 
 
2. Укупан износ  са ПДВ-ом ___________________________  динара 
 
3. Рок испоруке ________________ дана од дана поручивања писменим или усменим путем. 
(Услов прихватљиве понуде је да рок испоруке буде најдуже 2 дана од дана поручивања писменим или 
усменим путем) 
 
4. Рок плаћања- у року до 30 дана. 
(Наручилац ће своја плаћања вршити у року до 30 дана од дана исправно испостављене фактуре за 
испоручена добра) 
 
5. Важност понуде  -  __________дана од дана отварања понуда 
      (Услов прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања 
понуда). 

 
* испорука: франко  Купац – Гоце Делчева 30 
* износи морају бити исказани у динарима, заокружени на две децимале 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 

Страна 52 од 60 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  

 


