
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/3048-2 
Датум:26.09.2016 године. 
 
На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/12, 14/15 
и 68/15”) Комисија за јн 17-7/2016 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме у 
служби лабораторије: 

 
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“. 
 
      ЈН 17-7/2016 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме у служби лабораторије,                  

у КД на страни 37.  Гласи:            

Партија 11- LABORATORIJSKE CENTRIFUGE proizvođača HETICH Rotofix ОПРЕДЕЉЕНА 
СРЕДСТВА за Партију 11. износе:25.000,00 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 ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме у служби лабпратприје  ппдразумева: 
- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и 
враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом резервних делова са Лагер 
листе.                                                                                       
-Понуђач је у обавези да достави Лагер листу резервих делова уз понуду  за 
наведени апарат у датој партији                                                                                                       
     Лабораторијска центрифуга HETICH Rotofix 32A 
      

Red. br.                                                                                            

Naziv usluge 
Jedinica 

mere 
Broj 

radnih 

sati 

Cena po 
jedinici mere 
bez PDV-a 

Ukupna cena bez PDV-a 
po jedinici mere 

              

1. 
 

Radni sat (cena radnog sata uključije sve 

troškove transporta, defektažu, demontažu, 

servisne aktivnosti,montažu,probu i 

puštanje u rad) 

Radni 

sat 
             

5              
  

 
                                                                                 Ukupno bez  PDV:______________________din. 
                                                                                 PDV______ %_________________________din. 
                                                                                 Ukupno sa  PDV:_______________________din. 
Рекапитулација: 

Ukupno za partiju 11. bez PDV-a:___________ dinara 

 

PDV __________ %:____________________dinara 

 

Ukupno sa PDV-om:____________________dinara 
Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна Лагер листа резервних делова са унетим ценама понуђача 

            Додатни услови: Наручилац не захтева додатни доказ за партију 11. 

______________2016. године            Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум                                                   

                                           М.П.                  _________________  



Мења се тако да гласи: 
 
Партија 11- LABORATORIJSKE CENTRIFUGE proizvođača HETICH Rotofix ОПРЕДЕЉЕНА 
СРЕДСТВА за Партију 11. износе:25.000,00 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 ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме у служби лабпратприје  ппдразумева: 
- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и 
враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом резервних делова са Лагер 
листе.                                                                                       
-Понуђач је у обавези да достави Лагер листу резервих делова уз понуду  за 
наведени апарат у датој партији                                                                                                       
     Лабораторијска центрифуга HETICH Rotofix 32A 
          

Red. br.                                                                                            

Naziv usluge 
Jedinica 

mere 
Broj 

radnih 

sati 

Cena po 
jedinici mere 
bez PDV-a 

Ukupna cena bez PDV-a 
po jedinici mere 

              

1. 
 

Radni sat (cena radnog sata uključije sve 

troškove transporta, defektažu, demontažu, 

servisne aktivnosti,montažu,probu i 

puštanje u rad) 

Radni 

sat 
             

5              
  

 

                                                                                 Ukupno bez  PDV:______________________din. 
                                                                                 PDV______ %_________________________din. 
                                                                                 Ukupno sa  PDV:_______________________din. 
 

 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна Лагер листа резервних делова са унетим 
ценама понуђача 
 
Додатни услови: (доказе понуђач доставља у понуди) 

1)Oвлашћени сервис 

Доказ: Овлашћење од произвођача опреме или генералног заступника 

______________2016. године                              Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум                                                   

                                                               М.П.                  ___________________ 

 
 
 
Комисија за јн 17-7/2016 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме у служби лабораторије 


