
СПЕЦИЈАЛНА  БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА 
  Број: 315/17 
 Дана: 30.11.2017.год. 

 
                                            Измена конкурсне документације за јавну  
                                  набавку санитетског и медицинског потрошног материјала 
                                                                           ЈН 59/17 
                          

У конкурсној документацији за  јавну набавку санитетског и медицинског потрошног материјала:  
                                                                                                                                                                                                                                                       
1.У прилогу број 2-Техничке карактеристике (спецификација) дошло је до техничке грешке у 
куцању. Измена се врши у следећем делу: 

 
Партија VII-Санитетска и медицинска средства за палијативно збрињавање, која гласи:                                                                                             

Ред 

бр. 

Предмет ЈН Јед. 

мере 

Кол. Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 

без ПДВ-а 

     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=(4х5) 8=(4х6) 

1. Aspiracioni 

kateter  

pak     30     

2. Nazalni oxigen 

kanila 

kom     30     

3. Maska za 

oksigenaciju 

kom     10     

4. Mini ven (baby 

sistem) 

kom    300     

 
Напомена: 
-Понуђач је дужан да попуни све колоне. 

 -Образац  техничке карактеристике (спецификација)  мора да се  попуни, овери печатом и      
  потпише, чиме потврђује  да су подаци који су у обрасцу наведени тачни. 
 -Није дозвољено  вршити било какве  преправке и допуне обрасца. 
 
 
  Ставка под редним бројем 1- Aspiracioni kateter, грешка приликом  уписивања јединице мере односно 
уписана је јединица мере паковање уместо комад. 

 
 
Мења се и гласи 
 

 
 
 
 
 



                                              10. 
Партија VII-Санитетска и медицинска средства за палијативно збрињавање, која гласи:                                                                                                                

Ред 

бр. 

Предмет ЈН Јед. 

мере 

Кол. Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 

без ПДВ-а 

     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=(4х5) 8=(4х6) 

1. Aspiracioni 

kateter  

ком     30     

2. Nazalni oxigen 

kanila 

kom     30     

3. Maska za 

oksigenaciju 

kom     10     

4. Mini ven (baby 

sistem) 

kom    300     

 
 
 

Напомена: 
-Понуђач је дужан да попуни све колоне. 

 -Образац  техничке карактеристике (спецификација)  мора да се  попуни, овери печатом и      
  потпише, чиме потврђује  да су подаци који су у обрасцу наведени тачни. 
 -Није дозвољено  вршити било какве  преправке и допуне обрасца. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.У прилогу број 5.1.-Образац понуде,  дошло је до техничке грешке у куцању. Измена се врши у 
следећем делу: 

 
Партија VII-Санитетска и медицинска средства за палијативно збрињавње 

Ред. 

број 

Назив санитетског 

    и медицинског  

       потрошног  

       материјала 

Јед. 

мере 

Количина Цена по  

јед.мере 

Вредност Произвођач Напомена 

  1.             2.      3.      4.       5.        6.         7.        8. 

1. Aspiracioni kateter  pak     30     

2. Nazalni oxigen kanila kom     30     

3. Maska za oksigenaciju kom     10     

4. Mini ven (baby sistem) kom    300     

        

 Укупно без ПДВ-а:       

 Проценат попуста:       

 Укупна вредност са 

попустом без ПДВ-а: 

      

 Укупна вредност са 

попустом са  

ПДВ-ом: 

      

 
Рок испоруке и начин испоруке: сукцесивно по потреби наручиоца 3 дана по захтеву 
                                                             наручиоца 
Место испоруке: F-co магацин купца 
Рок важења понуде је 30 дана  од дана отварања понуде. 
 Рок плаћања:најкасније ________ дана од дана пријема фактуре ( не краћи од 60 дана) 
                                                                                                                                         
 НАПОМЕНА - Изабрани понуђач уз предмет набавке доставља и сертификат анализе.      
                            
                                                                               М.  П.                                 
 
                                                                                                                _____________________ 
                                                                                                    (потпис овлашћеног лица понуђача) 
 
 

  Ставка под редним бројем 1- Aspiracioni kateter, грешка приликом  уписивања јединице мере односно 
уписана је јединица мере  паковање уместо комад. 

 
 
Мења се и гласи: 

 
 



 
 

                                                     22. 
 

Партија VII-Санитетска и медицинска средства за палијативно збрињавње 

Ред. 

број 

Назив санитетског 

    и медицинског  

       потрошног  

       материјала 

Јед. 

мере 

Количина Цена по  

јед.мере 

Вредност Произвођач Напомена 

  1.             2.      3.      4.       5.        6.         7.        8. 

1. Aspiracioni kateter  ком     30     

2. Nazalni oxigen kanila kom     30     

3. Maska za oksigenaciju kom     10     

4. Mini ven (baby sistem) kom    300     

        

 Укупно без ПДВ-а:       

 Проценат попуста:       

 Укупна вредност са 

попустом без ПДВ-а: 

      

 Укупна вредност са 

попустом са  

ПДВ-ом: 

      

 
Рок испоруке и начин испоруке: сукцесивно по потреби наручиоца 3 дана по захтеву 
                                                             наручиоца 
Место испоруке: F-co магацин купца 
Рок важења понуде је 30 дана  од дана отварања понуде. 
 Рок плаћања:најкасније ________ дана од дана пријема фактуре ( не краћи од 60 дана) 
                                                                                                                                         
 НАПОМЕНА - Изабрани понуђач уз предмет набавке доставља и сертификат анализе.      
                            
                                                                               М.  П.                                 
 
                                                                                                                _____________________ 
                                                                                                    (потпис овлашћеног лица понуђача) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3.У прилогу број 5.2.-Образац структуре понуђене цене са упуством како да се попуни,  дошло је 
до техничке грешке у куцању. Измена се врши у следећем делу: 

 
 

Партија VII- Санитетска и медицинска средства за палијативно збрињавање                                                                                                                             
Ред 

бр. 

Предмет ЈН Јед. 

мере 

Кол. Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-ом 

     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=(4х5) 8=(4х6) 

1. Aspiracioni 

kateter  

pak 30     

2. Nazalni oxigen 

kanila 

kom 30     

3. Maska za 

oksigenaciju 

kom 10     

4. Mini ven (baby 

sistem) 

kom 300     

 
Упутство за попуњавање обраcца структуре понуђене  цене: 
*У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за предмет набавке; 
*У колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за предмет набавке; 
*У колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а  за предмет набавке и то тако што ће се помножити  
   јединична цена без ПДВ-а (колона 5.) са траженом количином (колона 4.); 
*У колони 8. уписати укупну цену  са ПДВ-ом  за предмет набавке и то тако што ће се помножити  
  јединична цена са ПДВ-ом (колона 6.) са траженом количином (колона 4.). 

 
 
 

  Ставка под редним бројем 1- Aspiracioni kateter, грешка приликом  уписивања јединице мере односно 
уписана је јединица мере  паковање уместо комад. 

 
 
Мења се и гласи: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                 28. 
 

Партија VII- Санитетска и медицинска средства за палијативно збрињавање                                                                                                                             
Ред 

бр. 

Предмет ЈН Јед. 

мере 

Кол. Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-ом 

     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=(4х5) 8=(4х6) 

1. Aspiracioni 

kateter  

ком 30     

2. Nazalni oxigen 

kanila 

kom 30     

3. Maska za 

oksigenaciju 

kom 10     

4. Mini ven (baby 

sistem) 

kom 300     

 
Упутство за попуњавање обраcца структуре понуђене  цене: 
*У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за предмет набавке; 
*У колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за предмет набавке; 
*У колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а  за предмет набавке и то тако што ће се помножити  
   јединична цена без ПДВ-а (колона 5.) са траженом количином (колона 4.); 
*У колони 8. уписати укупну цену  са ПДВ-ом  за предмет набавке и то тако што ће се помножити  
  јединична цена са ПДВ-ом (колона 6.) са траженом количином (колона 4.). 

 
 
 




