
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
Предмет: II - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 12/2015 

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 
 
 
 
 

 Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 12/2015 
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ због начињених техничких грешака измењена у делу: 
 
1. III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
на страни бр.7., у делу "рок испоруке" где је на крају додато "осим за партију 6." 
 
2. V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 14. РОК 
ИЗВРШЕЊА, на страни бр.14.  
 
3. VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ на страни бр.26. у делу "рок испоруке" где је на 
крају додато "осим за партију 6." 
 
 
 
 
 

Измењене старнице конкурсне документације се налазе у наставку овог документа. 
 
 
 
 
Пожаревац                                                                               Комисија за ЈНВВ 12/2015 
30.09.2015. 

Дел.број 02-849 
Датум 30.09.2015. 
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13 Газа, компресе   
  13.1. Zavoj od gaze 4cm x 10m kom. 200         
  13.2. Zavoj od gaze 15cm x 10m kom. 200         
  13.3. Nesterilna gaza hidrofilna 80cm x 100m kom. 1750         
  13.4. Nesterilna gaza hidrofilna 80cm x 20m u rolni kom. 20         
  13.5. Nesterilna kompresa sa RTG nitima 40cm x 40cm kom. 100         

    
14 Компресивна еласична бандажа са подчарапом   

  

14.1. Kompresivna dvoslojna čarapa, graduisanog pritiska 
 približno 40mmHg oko skočnog zgloba (2 podčarape sa  
zatvorenim prstima, pritiska približno 10mm Hg, sastav  
90% poliamid i 10% elastin, perivo na 60°C i 1 čarapa boje 
 kože, otvoreni prsti, pritiska približno 25-35mm Hg, sastav 
 65% poliamid i 35% elastin, periva na 40°C) kutija 35         

    
15 Материјал за болничку лабораторију   
  15.1. Sulfosalicilna kis.pulv. g 4000         
  15.2. Erlichov reagens 100 ml sifra art ERALAP kom. 8         
  15.3. Litijum hlorid pul gr 1000         
  15.4. Amonijum oksalat pulv gr 500         

    
16 Дигитални сат са штоперицом   

         16.1. Digitalni sat sa stopericom kom 3         
    

 

 
 

      Датум                                                         М.П.                                                           Понуђач 
 
Рок плаћања и начин плаћања: ____________________________( не краћи од 90 дана) 

     Рок испоруке:_____________ дана (не дужи од 24 сата, осим за партију 6.). 
     Рок важења понуде:_____ дана (не краћи од 60 дана) 
       

      Напомена:  
      Понуђач је дужан да попуни табелу за партије за које  доставља понуду.  
      Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
      Табелу потписује и печатом оверава на  крају на месту предвиђеном за печат и потпис. 
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Цена подразумева превоз возилима понуђача до ФЦО болничке апотеке. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом  92.ЗЈН. 
 
13.  РОК  УПОТРЕБЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА 
 
Понуђена добра  морају имати рок употребе минимално 6  месеци од дана извршене испоруке. 
 
14.  РОК ИЗВРШЕЊА 
 
Понуђач ће сукцесивно испоручивати робу по захтеву наручиоца (својим возилима), најкасније 24 часа 
од подношења захтева. (осим за партију 6.) 
Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача у просторијама  апотеке 
Опште болнице Пожаревац. (осим за партију 6.) 
Количине исказане у понуди су потребе наручиоца за 12 месеци.  
 
15.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач 
наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
16. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ  ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
Понуђачи уз понуду достављају : 
 
- Средство  финансијског  обезбеђења  за  озбиљност  понуде  и  то  бланко сопствену  меницу,  која  
мора  бити  евидентирана  у  Регистру  меница  и  овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног  за  заступање,  а  уз  исту  мора  бити  
достављено  попуњено  и  оверено менично  овлашћење – писмо,  са  назначеним  износом  од 5% од  
укупне  вредности понуде  без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  
депонованих потписа  који  је  издат  од  стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у  меничном 
овлашћењу –  писму.  Рок  важења  менице  је  30  дана  од  дана  отварања  понуда. Наручилац ће 
уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, 
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор  благовремено  не  потпише  уговор  
о  јавној  набавци;  понуђач  коме  је  додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из  конкурсне  документације.  Уколико  понуђач  не  достави  
меницу  понуда  ће  бити одбијена као неприхватљива. 
 
Приликом потписивања уговора: 
 
- За  испуњење  уговорних  обавеза,  Понуђач  се  обавезује  да  Наручиоцу приликом  потписивања  
Уговора  достави:  Бланко  сопствену  меницу  као  средство обезбеђења  за  добро  извршење  посла,  
прописно  потписану  и  оверену,  са  меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне 
вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од примопредаје уговорених 
добара без примедбе Наручиоца.  Наручилац  ће  уновчити  меницу  за  добро  извршење  посла  у  
случају  да Понуђач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Понуђачу  у року од 30 дана након 
извршења уговорених обавеза. Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа: Прописно 
сачињено, потписано и оверено овлашћење  Наручиоцу за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),  Фотокопију  Картона  депонованих  потписа  
(овера  картона  од  стране овлашћене  банке  не  може  бити  старија  од  7  дана  од  дана  који  је  
предвиђен  за потписивање  уговора)  Фотокопију  ОП  обрасца  (  обрасца  са  навођењем  лица 
овлашћених за заступање Понуђача). 
 
 
 
  



Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку 
добара – Санитетски материјал ЈНВВ бр.12/2015 

26/41 

  
 

14 Компресивна еласична бандажа са подчарапом   

  

14.1. Kompresivna dvoslojna čarapa, graduisanog pritiska 
 približno 40mmHg oko skočnog zgloba (2 podčarape sa  
zatvorenim prstima, pritiska približno 10mm Hg, sastav  
90% poliamid i 10% elastin, perivo na 60°C i 1 čarapa boje  
kože, otvoreni prsti, pritiska približno 25-35mm Hg, sastav  
65% poliamid i 35% elastin, periva na 40°C) kutija 35       

  ukupno:     
15 Материјал за болничку лабораторију   
  15.1. Sulfosalicilna kis.pulv. g 4000       
  15.2. Erlichov reagens 100 ml sifra art ERALAP kom. 8       
  15.3. Litijum hlorid pul gr 1000       
  15.4. Amonijum oksalat pulv gr 500       

  ukupno:     
16 Дигитални сат са штоперицом   

                         16.1. Digitalni sat sa stopericom kom 3       
  ukupno:     

 
 

     
 

 
     

 
 

     Датум                                                         М.П.                                                           Понуђач 
   

 
 

     
 

 
     

 
 

     Рок плаћања и начин плаћања: ____________________________( не краћи од 90 дана) 
    Рок испоруке:_____________ дана (не дужи од 24 сата, осим за партију 6.). 
    Рок важења понуде:_____ дана (не краћи од 60 дана) 
      

     Напомена:  
     Понуђач је дужан да попуни табелу за партије за које  доставља понуду.  
     Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
     Табелу потписује и печатом оверава на  крају на месту предвиђеном за печат и потпис. 
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