
 

Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/2303-3 

Датум: 26.07.2018. године. 

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015”) Комисија за јн 12-1.2.5/2018 “Tекуће поправке и одржавање медицинске опреме 

(и резервни делови)”: 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда  измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на порталу ЈН и на својој 

интернет страници. 

 

1. Наручилац је у КД у делу „УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“ навео: 

 
13)  Средство финансијског обезбеђења 

Комплетна понуда мора да садржи следећа средства финансијског обезбеђења и то:                                                 

-Финансијско обезбеђење за добро извршење посла: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - 

овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности понуде без ПДВ са роком важности до истека 

опције понуде, односно, најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора - у корист Наручиоца:                             

Бланко соло меницe се доставља  у ПВЦ фолији. 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду 

о захтеву за регистрацију менице или потврду о извршеној регистрацији достављене менице.                           

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа, (оверена 

од банке, са датумом после пријема позива за достављање позива), фотокопију ОП обрасца (обрасца са 

навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)  

Меница може бити активирана:  

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда 

се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем). 

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала средства финансијског 

обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да 

закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, ће приликом потписивања уговора доставити бланко 

соло меницу са овлашћењем на износ од 10% вредности понуде без ПДВ, са меничним овлашћењем, са 

роком важења, најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора, копијама картона депонованих потписа за 

лица за која је достављен картон депонованих потписа (као средство обезбеђења за добро извршење посла). 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача или Народне банке Србије, а понуђач је у 

обавези да достави потврду о регистрацији менице.                                                                                                                  

Копије картона депонованих потписа за лица за заступање понуђача, може бити преузета из понуде. 

Фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача).  

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити 

важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне 

обавезе. 

Евентуална питања за разјашњење конкурсне документације могу се постављати у року до пет дана од рока 

за отварање понуда. 

 

 



 

2.  Наручилац је у КД у делу Образац бр. 10- Меничног писма-овлашћења навео: 

 

Образац бр. 10 

МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

ДУЖНИК: _________________ 

Седиште:  _______________ 

Матични број:  ______________ 

Порески идентификациони број ПИБ: _____  

Текући рачун:  ____________ 

Код банке: _________________ 

 ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице – 

КОРИСНИК: Дом здравља Земун, (Поверилац) 

Седиште: Београд-Земун, Рада Кончара 46 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије   

и овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд,Рада Кончара 46, као повериоца, да предату меницу може попунити на 

износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде за ЈН 12-1.2.5/2018„Текуће поправке и одржавање медицинске 

опреме(и резервни делови)“, што номинално износи                  динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро 

извршење посла. 

 Рок важења ове менице је од ______ 2018.године до _______ 2019.године 

 Овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд, Рада Кончара 46, као Повериоца, да у своју корист безусловно и 

неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да 

поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или 

због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на 

текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање (име и презиме) чији се потпис  налази у 

картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за 

Повериоца. 

Датум и место издавања М.П. Дужник – издавалац 

Овлашћења  Менице 

______________                ____________________ 

Mесто и датум               Потпис овлашћеног лица  

 



 

3. Наручилац је у КД за  Партију 18 Ултразвук апарати Phillips   навео: 
 

ПОНУДА за Партију 18 Ултразвук апарати Phillips 

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 18. износе:70.000,00 РСД без ПДВ-а. 

(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 

НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 

УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 

Услуга текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и враћање 

поправљене опреме наручиоцу, са уградњом делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа) 

- Рок за поправку: ____ радна дана (не виши од 3 дана) 

- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 

- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци) 

- Рок плаћања:_________ (не краћи од 45 и не дужи од до 60 дана ) 

            - Важност понуде:____ дана (не мања од 60 дана од дана отварања понуда) 

Напомена: 

Саставни део обрасца понуде је и обавезна каталошка листа делова и потрошног материјала са 

унетим ценама понуђача 

 

Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

 1)Oвлашћени сервис  

Доказ: Овлашћење произвођача опреме или генералног заступника за сервисирање наведене 

опреме 

Стандард ISO 9001:2008  

Доказ: доставити копију сертификата ISO 9001:2008, који се односи на предметну набавку 

односно поправке и одржавања медицинске опреме.  

 

______________2018. године                                        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум                                 М.П.                            _____________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образац структуре ценe са упутством 

УЛТРАЗВУК АПАРАТИ (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG APARATA Proizvođac br 

1 2 3 

1 UZ Phillips HD3 ultra Phillips 

 

Oбразац структуре цене 

Ред 

бр. НАЗИВ УСЛУГЕ И РАДНИ САТ Јединица мере Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

1 Редовно одржавање апарата по 

препоруци произвођача  

Превентивни 

сервис 

1   

2 Цена радног сата по позиву у случају 

ванредног одржавања          (у цену 

радног сата улазе сви трошкови 

везани за извршену услугу) 

Радни сат 1   

Рекапитулација 

Укупан износ рсд без ПДВ-а (у горњој табели збир ставке 1. и 2.)   

Износ ПДВ-a ___%  рсд  

Укупан износ рсд са ПДВ-ом  (у горњој табели збир ставке 1. и 2.)  

 

Напомена: 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1. у колони 5. уписати јединичну цена без ПДВ-а  

2. у колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом  

 

На крају у табели „Рекапитулације“ уписати укупну цену  без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Београд, ________2018. године                                 потпис овлашћеног лица 

                                                                         М.П.                ______________________ 

 

 

 

 

 

 



 

4. Наручилац је у КД за  Партију 20 Ултразвук апарати Samsung Medison    навео: 

 

ПОНУДА за Партију 20 Ултразвук апарати Samsung Medison 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку услуга, у отвореном поступку бр. 12-

1.2.5/2018-„ Текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни делови) ( и резервни делови)“,спремни смо 

да извршимо наведену услугу, под следећим условима:  

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 20. износе:300.000,00 РСД без ПДВ-а. 

(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 

НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА УГОВОРЕНА 

СРЕДСТВА. 

Услуга текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и враћање поправљене опреме 

наручиоцу, са уградњом делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа) 

- Рок за поправку: ____ радна дана (не виши од 3 дана) 

- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 

- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци) 

- Рок плаћања:_________ (не краћи од 45 и не дужи од до 60 дана ) 

            - Важност понуде:____ дана (не мања од 60 дана од дана отварања понуда) 

Напомена: 

Саставни део обрасца понуде је и обавезна каталошка листа делова и потрошног материјала са унетим ценама 

понуђача 

Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

 1)Oвлашћени сервис  

Доказ: Овлашћење произвођача опреме или генералног заступника за сервисирање наведене опреме 

Стандард ISO 9001:2008  

Доказ: доставити копију сертификата ISO 9001:2008, који се односи на предметну набавку односно 

поправке и одржавања медицинске опреме.  

______________2018. године                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум  

                                                                         М.П.                        ____________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образац структуре ценe са упутством 

УЛТРАЗВУК АПАРАТИ (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG APARATA Proizvođac Količina / kom br 

1 2 3 4 

1 UZ Sonoace R 7 MEDISON 2 

2 UZ Sonoace X 1 MEDISON 1 

3 8000 SE MEDISON 1 

4 Medison portabl Samsung Medison 1 

Oбразац структуре цене 

Ред 

бр. НАЗИВ УСЛУГЕ И РАДНИ САТ Јединица мере Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

1 Редовно одржавање апарата по 

препоруци произвођача  

Превентивни 

сервис 

1   

2 Цена радног сата по позиву у случају 

ванредног одржавања          (у цену 

радног сата улазе сви трошкови 

везани за извршену услугу) 

Радни сат 1   

Рекапитулација 

Укупан износ рсд без ПДВ-а (у горњој табели збир ставке 1. и 2.)   

Износ ПДВ-a ___%  рсд  

Укупан износ рсд са ПДВ-ом  (у горњој табели збир ставке 1. и 2.)  

Напомена: 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1. у колони 5. уписати јединичну цена без ПДВ-а  

2. у колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом  

 

На крају у табели „Рекапитулације“ уписати укупну цену  без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Београд, ________2018. године                                                          потпис овлашћеног лица 

                                                                   М.П.                                   ______________________ 

 

 

 

 



 

1) У  КД    у делу „УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“ за  

ЈН 12-1.2.5/2018 “Tекуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни 

делови)”:,   Комисија врши измену која гласи:  

 
13)  Средство финансијског обезбеђења 

 

А) Понуђач је у обавези да приликом достављања понуде, у понуди достави следећа средства финансијског 

обезбеђења и то:                                               

   -Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - 

овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности понуде без ПДВ са роком важности минимум 10 

дана дужим од трајања важности понуде, са клаузулом „без протеста“, фотокопију картона депонованих 

потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање позива), фотокопију ОП 

обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача), као и потврду банке о извршеној 

регистрацији менице. 

Б) Изабрани понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора достави средства финансијског 

обезбеђења и то:                                       

 -Финансијско обезбеђење за добро извршење посла: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - 

овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности најмање 30 

дана дуже од времена трајања уговора са клаузулом „без протеста. 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду 

о захтеву за регистрацију менице или потврду о извршеној регистрацији достављене менице.                           

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа, (оверена 

од банке, са датумом после пријема позива за достављање позива), фотокопију ОП обрасца (обрасца са 

навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)  

В) Изабрани понуђач је у обавези да приликом коначне примопредаје свих добара, достави као средство 

обезбеђења плаћања- БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 

року,затим,менично овлашчење у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ са роком важности најмање 

30 дана дужим од уговореног гарантног рока са клаузулом „без протеста. “, фотокопију картона 

депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање позива), 

фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача), као и потврду 

банке о извршеној регистрацији менице. 

 Меница може бити активирана:  

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда 

се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем). 

б) ако понуђач не достави захтевана средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде или добро 

извршење посла у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може 

да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

в) У случају да Извођач  не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 

предмета уговора у гарантном року, наручилац може активирати меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року. 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити 

важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне 

обавезе. 

Евентуална питања за разјашњење конкурсне документације могу се постављати у року до пет дана од рока 

за отварање понуда. 

 



 

2) У  КД    у делу Образац бр. 10- Меничног писма-овлашћења за ЈН 12-1.2.5/2018 “Tекуће 

поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”: 
Комисија врши измену која гласи: 
 

Образац бр. 10 

МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

ДУЖНИК: _________________ 

Седиште:  _______________ 

Матични број:  ______________ 

Порески идентификациони број ПИБ: _____  

Текући рачун:  ____________ 

Код банке: _________________ 

 ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО                                                                                                                             

- за корисника бланко сопствене менице – 

КОРИСНИК: Дом здравља Земун, (Поверилац) 

Седиште: Београд-Земун, Рада Кончара 46 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије   

и овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд,Рада Кончара 46, као повериоца, да предату меницу може попунити на 

износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без ПДВ-а, односно  5% (пет посто) од укупне вредности понуде 

без ПДВ-а (за гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року) за ЈН 12-1.2.5/2018„Текуће поправке и одржавање 

медицинске опреме(и резервни делови)“, што номинално износи                  динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за 

озбиљност понуде / гаранције за добро извршење посла / гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

 Рок важења ове менице је од ______ 2018.године до _______ 2019.године 

 Овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд, Рада Кончара 46, као Повериоца, да у своју корист безусловно и 

неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да 

поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или 

због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на 

текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање (име и презиме) чији се потпис  налази у 

картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за 

Повериоца. 

Датум и место издавања М.П. Дужник – издавалац 

Овлашћења  Менице 

______________                ____________________ 

Mесто и датум               Потпис овлашћеног лица  



 

3) У  КД   у делу за  Партију 18 Ултразвук апарати Phillips за ЈН 12-1.2.5/2018 “Tекуће поправке и 

одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”: 

Комисија врши измену која гласи: 
 

 
 

ПОНУДА за Партију 18 Ултразвук апарати Phillips 

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 18. износе:70.000,00 РСД без ПДВ-а. 

(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 

НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 

УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 

Услуга текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и враћање 

поправљене опреме наручиоцу, са уградњом делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа) 

- Рок за поправку: ____ радна дана (не виши од 3 дана) 

- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 

- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 3 месеца) 

- Рок плаћања:_________ (не краћи од 45 и не дужи од до 60 дана ) 

            - Важност понуде:____ дана (не мања од 60 дана од дана отварања понуда) 

Напомена: 

Саставни део обрасца понуде је и обавезна каталошка листа делова и потрошног материјала са 

унетим ценама понуђача 

 

Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

 1)Oвлашћени сервис  

Доказ: Овлашћење произвођача опреме или генералног заступника за сервисирање наведене 

опреме 

Стандард ISO 9001:2008  

Доказ: доставити копију сертификата ISO 9001:2008, који се односи на предметну набавку 

односно поправке и одржавања медицинске опреме.  

 

______________2018. године                                        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум                                 М.П.                            _____________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образац структуре ценe са упутством 

УЛТРАЗВУК АПАРАТИ (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG APARATA Proizvođac br 

1 2 3 

1 UZ Phillips HD3 ultra Phillips 

 

Oбразац структуре цене 

Ред 

бр. НАЗИВ УСЛУГЕ И РАДНИ САТ Јединица мере Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

1 Редовно одржавање апарата по 

препоруци произвођача  

Превентивни 

сервис 

1   

2 Цена радног сата по позиву у случају 

ванредног одржавања          (у цену 

радног сата улазе сви трошкови 

везани за извршену услугу) 

Радни сат 1   

Рекапитулација 

Укупан износ рсд без ПДВ-а (у горњој табели збир ставке 1. и 2.)   

Износ ПДВ-a ___%  рсд  

Укупан износ рсд са ПДВ-ом  (у горњој табели збир ставке 1. и 2.)  

 

Напомена: 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1. у колони 5. уписати јединичну цена без ПДВ-а  

2. у колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом  

 

На крају у табели „Рекапитулације“ уписати укупну цену  без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Београд, ________2018. године                                 потпис овлашћеног лица 

                                                                         М.П.                ______________________ 

 

 

 

 

 



 

4) У  КД   у делу за Партију 20 Ултразвук апарати Samsung Medison за ЈН 12-1.2.5/2018 “Tекуће поправке и 

одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”: Комисија врши измену која гласи: 

 

ПОНУДА за Партију 20 Ултразвук апарати Samsung Medison 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку услуга, у отвореном поступку бр. 12-

1.2.5/2018-„ Текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни делови) ( и резервни делови)“,спремни смо 

да извршимо наведену услугу, под следећим условима:  

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 20. износе:300.000,00 РСД без ПДВ-а. 

(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 

НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА УГОВОРЕНА 

СРЕДСТВА. 

Услуга текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и враћање поправљене опреме 

наручиоцу, са уградњом делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 часа) 

- Рок за поправку: ____ радна дана (не виши од 3 дана) 

- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 

- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци) 

- Рок плаћања:_________ (не краћи од 45 и не дужи од до 60 дана ) 

                - Важност понуде:____ дана (не мања од 60 дана од дана отварања понуда) 

Напомена: 

Саставни део обрасца понуде је и обавезна каталошка листа делова и потрошног материјала са унетим ценама 

понуђача 

Додатни условидоказе понуђач доставља у понуди) 

 1)Oвлашћени сервис  

Доказ: Овлашћење произвођача опреме или генералног заступника за сервисирање наведене опреме 

Стандард ISO 9001:2008  

Доказ: доставити копију сертификата ISO 9001:2008, који се односи на предметну набавку односно 

поправке и одржавања медицинске опреме.  

______________2018. Године                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум  

                                                                         М.П.                        ____________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образац структуре ценe са упутством 

УЛТРАЗВУК АПАРАТИ (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG APARATA Proizvođac Količina / kom br 

1 2 3 4 

1 UZ Sonoace R 7 MEDISON 2 

2 8000 SE MEDISON 1 

3 Medison portabl Samsung Medison 1 

Oбразац структуре цене 

Ред 

бр. НАЗИВ УСЛУГЕ И РАДНИ САТ Јединица мере Количина 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

1 Редовно одржавање апарата по 

препоруци произвођача  

Превентивни 

сервис 

1   

2 Цена радног сата по позиву у случају 

ванредног одржавања          (у цену 

радног сата улазе сви трошкови 

везани за извршену услугу) 

Радни сат 1   

Рекапитулација 

Укупан износ рсд без ПДВ-а (у горњој табели збир ставке 1. и 2.)   

Износ ПДВ-a ___%  рсд  

Укупан износ рсд са ПДВ-ом  (у горњој табели збир ставке 1. и 2.)  

Напомена: 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1. у колони 5. уписати јединичну цена без ПДВ-а  

2. у колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом  

 

На крају у табели „Рекапитулације“ уписати укупну цену  без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Београд, ________2018. године                                                          потпис овлашћеног лица 

                                                                   М.П.                                   ______________________ 

 

                                Комисија за ЈН 12-1.2.5/2018  

“Tекуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)” 


