
 

 
Број: ЈН 09/15/OП 

Датум: 04.06.2015.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 

Набавка антидекубиталних душека са компресором у отвореном поступку 

јавне набавке  

09/15/ОП 

 

Дана 08.05.2015. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је 

позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у отвореном поступку 

јавне набавке  ,  број 09/15/ОП у којој Наручилац врши измену на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 09/15/ОП мењају се следећа 

поглавља: 

 

 III – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА  

 V III  –  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

  

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 

 

Предмет јавне набавке су добра – Набавка антидекубиталних душека са компресором у 
отвореном поступку јавне набавке број: 09/15/ОП. 
 

 

Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количи

на 

Цена по 
јединици мере 

(без ПДВ-а) 

Вредност без 
ПДВ- 

1. Антидекубитални душек са 
компресором: 
-душек у облику саћа, од 
медицинског ПВЦ 
мaтеријала, димензије 
190х90cm (могућност 

одступања ±5cm.), 

дебљина минимум 6cm, 
носивости преко 100 
килограма телесне тежине 
-компресор-пумпа за 
надувавање душека AC 
220-240V/50Hz, опсег 
притиска 90mmHg, 
временски циклус мењања 
надувавања саћа душека 5-
6 минута. 
Комплетно упутство за 
употребу. 

комад 15   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-ом     

 
 

 

 

 

        Место и датум:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 

 
 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 

СЕ ПОПУНИ 
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је 
исказао у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити 
јединичне цене без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

Ред 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИ

ЦА МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (са ПДВ-

ом) 

1. Антидекубитални душек са 
компресором: 
-душек у облику саћа, од 
медицинског ПВЦ мaтеријала, 
димензије 190х90cm(могућност 

одступања ±5cm.),  , дебљина 

минимум 6cm, носивости преко 
100 килограма телесне тежине 
-компресор-пумпа за 
надувавање душека AC 220-
240V/50Hz, опсег притиска 
90mmHg, временски циклус 
мењања надувавања саћа 
душека 5-6 минута. 
Комплетно упутство за 
употребу. 

комад  

  


