
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/1562 

Датум: 18.05.2017. године. 

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

14/2015 и 68/2015”) Комисија за ЈНМВ 05-1.2.8/2017 „Текуће поправке и одржавање 

немедицинске  опреме-   рачунарске  ( и резервни делови) обликована по партијама „: 

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. 

У КД за ЈНМВ 05-1.2.8/2017  Услуге- „Текуће поправке и одржавање немедицинске  опреме-   рачунарске  ( и 

резервни делови) обликована по партијама „ на страни 17 .( Образац бр. 5 Спецификација са 

структуром цена)  Наручилац је навео:  

Образац бр. 5 

Спецификација са структуром цена   

    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПО ПАРТИЈАМА 

ПОНУДА за Партију 1 „Компоненте за одржавање и опрему IT система“ 

    ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ за Партију 1. износи: 590.000,00 РСД без ПДВ-а. 

  Услуга  поправке и одржавања сервера и пратећег софтвера подразумева: 
 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и враћање 
поправљене опреме наручиоцу, са уградњом делова и материјала са листе  

 

 

      - Гарантни рок на делове из Табеле 1:_________(не  краћи од 12 месеци)  

      - Гарантни рок на делове из Табеле 2:_________( не мањи од оног који   

        гарантује произвођач)     

 

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

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

 

____________2017. године    Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум  

      М.П. _____________________ 

Напомене: 

Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у 
пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да 
пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди 
једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 

Укпликп је предмет јавне набавке пбликпван у више партија, ппнуђачи ће пппуоавати пбразац ппнуде за сваку 
партију ппсебнп. 



у КД ЈНМВ 05-1.2.8/2017 Услуге- „Текуће поправке и одржавање немедицинске  опреме-   рачунарске  ( и 

резервни делови) обликована по партијама ”, на страни 17 .( Образац бр. 5 Спецификација са 

структуром цена) , Комисија врши измену која гласи:                                                                                                        
 

Образац бр. 5 

Спецификација са структуром цена   

    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПО ПАРТИЈАМА 

ПОНУДА за Партију 1 „Компоненте за одржавање и опрему IT система“ 

    ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ за Партију 1. износи: 590.000,00 РСД без ПДВ-а. 

   

      - Гарантни рок на делове из Табеле 1:_________(не  краћи од 12 месеци)  

      - Гарантни рок на делове из Табеле 2:_________( не мањи од оног који   

        гарантује произвођач)     

 

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

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

 

____________2017. године    Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум  

      М.П. _____________________ 

Напомене: 

Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у 
пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да 
пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди 
једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 

Укпликп је предмет јавне набавке пбликпван у више партија, ппнуђачи ће пппуоавати пбразац ппнуде за сваку 
партију ппсебнп. 

 

 

 

 

 
                                                     Комисија за ЈНМВ 05-1.2.8/2017 

            „Текуће поправке и одржавање немедицинске  опреме-   рачунарске  ( и резервни делови) обликована по партијама ”, 


