
 

 
Број: ЈН 18/15/ОП 
Датум: 27.08.2015.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 
Србије бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  ДОБАРА  
Набавка болничких кревета  

18/15/ОП 
 

Дана 24.08.2015. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је 
позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке у 
отвореном поступку,  број 18/15/ОП, у којој Наручилац врши измену на следећи 
начин: 
                                                             I 
 
  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 18/15/ОП мењају се следећа поглавља: 
 
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА  
 
 
  
   Измењена конкурсна документација налази се у прилогу ове измене.    
                                                    

II 
Рок за достављање понуда остаје непромењен те се понуде могу доставити  до  
28.09.2015. године до 12,00 часова. 
Јавно отварање понуда  је 28.09.2015. године у 12,30 часова. 
 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 



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

 
Предмет јавне набавке су добра – Набавка болничких кревета у отвореном поступку јавне 
набавке број: 18/15/ОП. 
 

 

Редни 
број 

Назив 
Јединица 

мере 
Количи

на 

Цена по 
јединици мере 

(без ПДВ-а) 

Вредност без 
ПДВ- 

1. -3-функционални  
електрични кревет 
-Кревет се састоји  од 
конструкције, 3 
једносмерна мотора,  једне 
управљачке кутије и ручног 
даљинског управљача 
- Све 3 функције могу бити 
активиране преко 
даљинског управљача 
-Уграђено помоћно 
батеријско напајање, ради 
могућности рада у случају 
нестанка електричне 
енергије 
-Функције : померање дела 
за леђа , померање дела за 
ноге, вертикално померање 
горе-доле 
-Материјал  : Конструкција 
од челика , пластични 
делови АБС  
полипропиленски ( ПП ) 
-Табле за заглавље и 
подножје, са могућношћу 
скидања, од 
полипропиленске ПП 
пластике лаке за 
одржавање 
-Доња табла ( постоље 
душека ) од 
пластифицираног челика, 
са отворима за вентилацију 
-Димензије: дужина 2160 
mm , ширина 1150 mm  ( са 
укљученим заглављем, 
подножјем и бочним 
шинама ), (могућност 
одступања ±2%) 
-Димензије лежаја  
(душека) :  1935 mm x 900 
mm (могућност одступања 
±2%) 
-Точкови:  4 комада, 
пречника 125 mm, 

комад 7   



антистатички, са кочницама 
на сваком точку 
-Укупна тежина кревета:  не 
мања од 100 kg 
-Максимално оптерећење 
кревета :  250 kg 
-Мотори :  3 ком 
-Напајање :  220V  50 Hz  
-Снага :  150 W 
-Батерије :  Капацитет 12V , 
1,3 AN  ( 2 ком ) 
-Подизање леђног дела:  0-
70° 
-Подизање дела за ноге :  
0-35° 
-Најнижи и највиши положај 
од пода :  450 mm – 610 mm 
-Предвиђен за 
професионалне 
медицинске установе 
-Температура околине : -
10°C - 40°C 

 УКУПНО БЕЗ ПДВ-а     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-ом     

 
 
 
 
 
 
 
 

- Техничке карактеристике понуђеног добра доказују се искључиво 

оригиналном проспектном документацијом произвођача коју је 

понуђач обавезан да достави уз понуду. 

- Понуђач је обавезан да у каталогу/брошури подвуче и означи редним 

бројем тражене карактеристике. 

 

 

 

 

        Место и датум:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 

 
 

М.П. 
 

 

 

 

 

 


