
  
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/842/9  
Датум: 12.05.2016.  године 
Број јавне набавке ЈН 14-2016 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке број 14-2016  за набавку  добара   – 
                 Лабораторијски материјал обликован по партијама     – Измена бр. 1 
 
 
 
                На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за JN 14-2016 за Партију 2- Коагулација- Реагенси ,контролне 
плазме  и потрошни  материјал за апарат: Behnk elektronik cl 4  или  одговарајуће, јер су накнадним увидом у конкурсну 
документацију и у појашњења дата кроз одговор на Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за ставку 6 у 
оквиру партије 2 уочене нелогичности између уписане јединице мере и количине за предметну ставку.Како би понуђачи 
могли да припреме одговарајуће и упоредиве понуде врши се измена конкурсне документације  на страни 15 од 43 на 
следећи начин: 
 
 
1)  на страни 15 од 43  у оквиру Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни  ( Образац бр. 2) за Партију 
2- Коагулација- Реагенси ,контролне плазме  и потрошни  материјал за апарат: Behnk elektronik cl 4  или  одговарајуће  
измена се врши за ставку 6 у  трећој колони – јединица мере тако што се брише  комад и уписује милилитар и сада гласи: 
 
 
 
 

6. Контролне плазме  милилитар 57    

 
 
 
Измењена страна конкурсне документације 15 од 43   налази се у саставу овог документа. 
Измењена  страна конкурсне документације  је   обележена текстом ,,Измена бр. 1''  у горњем десном углу стране. 
 
 
 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки , порталу јавних набавки града Београда и  на сајту Дома здравља ,,Врачар'' 
објавити Измену и допуну конкурсне документације – Измену број 1. 
 
 
 
Овај документ представља саставни део конкурсне документације 
 
 
 
 
С'поштовањем, 
                                                                                                                    
 
     Комисија за  јавну набавку   ЈН 14-2016 
                                                                           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Назив понуђача: _________________________________                                                                                         Измена бр. 1   
Седиште понуђача: _______________________________ 
Матични број понуђача: ___________________________ 
ПИБ: ___________________________________________ 
Текући рачун понуђача: ___________________________ 
Број Тел/Факс: ___________________________________ 
Место и датум: ___________________________________ 
ЈН 14-2016 
 

Образац бр. 2 
 

 
    ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 
 
 
Партија 2- КОАГУЛАЦИЈА -Реагенси ,контролне плазме  и потрошни  материјал за апарат: 
Behnk elektronik cl 4  или  одговарајуће  
 
 
 
 
Ред 
број Назив  

Јединица 
мере 

Количина  Произвођач Јединична 
цена  без 
ПДВ-а 

Укупно без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7= ( 4х6) 
1. Реагенси за фибриноген 

(Clauss-ова метода) или 
одговарајуће 

тест       5250    

2. Реагенси за одређивање 
PT-a  или одговарајуће 

тест 8400    

3. Реагенс  CaCl2 тест 5500    

4. Имидазол или 
одговарајуће 

тест 5250    

5. Даптин или 
одговарајуће 
 ( контакт активатор и 
парцијални 
тромбопластин) 

тест 2200    

6. Контролне плазме  милилитар 57    

7. Потрошни материјал за 
за коагулометар (cuvette 
racks and balls cl-4) или 
одговарајуће 

комада 15000    

8. Папирне ролне за апарат 
 Behnk elektronik cl 4  
или одговарајуће 

комада 50    

     Укупно без 
ПДВ-а: 

 

 
               
                                                Укупно са ПДВ-ом:____________________________________________ 
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