
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/467/7 
Датум:14.04.2015 године 
Број јавне набавке ЈН 5-2015 
 
Предмет: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке број 
                 5-2015  за набавку услуга  –Поправка и сервисирање постојећих Ртг 
                  апарата   - Измена број 1 
 
 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), 
Наручилац врши измену  конкурсне документације за ЈН 5-2015- Измена број 1 
 
Образложење измене :  
Приликом израде конкурсне документације за јавну набавку ЈН 5-2015 , а на основу достављених података 
о постојећим апаратима од стране стручних служби техничком грешком је уместо апарата Konica SRX -
101A i Durdental Periomat +  у списак апарата уписан апарат који  није у употреби у Дому здравља  већ 
неко време и то Комора за аутоматско развијање филмова Kodac 2000. 
Накнадним увидом   и пописом постојећих апарата дошло се до податка да су тренутно у употреби 
апарати Konica SRX -101A i Durdental Periomat +.  
На основу свега горе наведеног ,а у складу са питањем  заинтересованог лица  , Наручилац врши  измену 
конкурсне документације- Измена број 1 за ЈН 5-2015 у делу конкурсне документације на страни 26 од 30 
у  Обрасцу структуре цена са техничком спецификацијом апарата у оквиру Табеле 2 – Пратећа табела са 
техничком спецификацијом постојећих апарата тако што се брише апарат Комора за аутоматско развијање 
филмова Kodac 2000, а уписују два апарата и то Konica SRX -101A i Durdental Periomat +  , па текст у 
оквиру табеле 2 гласи:  
 
Ред. Бр. Техничка спецификација постојећих  апарата 

 
 1                          2 
 Konica SRX -101 A 
 Durdental Periomat + 
 
 
Измењен Образац структуре цена са техничком спецификацијом апарата тј, измењена страна конкурсне 
документације на страни 26 од 30 налази се у прилогу. 
Измењена страна конкурсне документације је означена знаком * у горњем десном углу. 
Овај документ се обавезно доставља уз понуду. 
 
С'поштовањем 
 
                                                                         Комисија за  јавну набавку ЈН 5-2015 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Јавна набавка број  5-2015                                                                                                                                                    * 

 
ОБРАЗАЦ бр. 5   Партија 2- Поправка и сервисирање коморе за аутоматско развијање филмова  
                                  Образац структуре цена са техничком спецификацијом апарата 
 
      Табела 1 - Образац структуре цена за Партију 2 
 
Ред. бр        Назив Јединица 

  мере 
       Количина Појединачна цена без Пдв-а

 
                      Укупна вредност са  
                                  Пдв-ом 

 1            2                     3              3         4                       5                               6= ( 4х5) 
      
  1 

Цена радног 
сата на објекту 
корисника                  
                   

 
Радни сат  

         
 
         1 

  

  2 Цена радног 
сата у објекту 
сервисера 

 
Радни сат  

 
          1 

  

    
УКУПНО: 
 

  

Услов: Обавезно је у цену укалкулисати све евентуалне трошкове 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ( Цена радног сата на објекту корисника  +   Цена радног сата у објекту сервисера) :            
 
_______________________ дин без Пдв-а, а _______________________ дин са Пдв-ом. 
 
Табела 2 – Пратећа табела са техничком спецификацијом  постојећих апарата  

 
Ред. Бр. Техничка спецификација постојећих  апарата 

 
 1                          2 
 Konica SRX -101 A 
 Durdental Periomat + 
     
    Остали услови: 
     Сервисни одазив на пријаву квара : 24 часа 
     Гарантни рок за извршене услуге: ________________ дана  ( мин 30 дана) 
     Рекламације на извршене услуге: одазив 24 часа 
     Рок реализације услуге сервиса : до 7 радних дана ( дуже – по потреби, у зависности од врсте и сложености услуге и могућности 
                                                              набавке евентуално  потребног резервног дела уз писану сагласост Наручиоца) 
     Гарантни рок на уграђене делове: у складу са гаранцијом произвођача 
     Набавка и уградња евентуално потребних резервних делова: Уз претходну писану сагласност Наручиоца , а највише до 
максималног 
     планираног износа средстава предвиђених финансијским планом и Планом набавке за 2015 годину за ЈН 5-2015 за Партију 
      _____________________________________________________________ 
        Рок важења понуде:_______________ дана ( минимум 60 дана од дана отварања понуда) 

    Начин,рок и услови плаћања : 
 
 Рок плаћања је 90 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама ( Сл.гласник Рс'' бр. 119/2012) за кориснике средстава РФЗО,од дана испостављања 
рачуна  који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Понуђачу није дозвољено да  
захтева аванс 
                                      
                   Датум                                                                                                    Понуђач 
 
     _____________                                           М.П                                       ______________________________ 
 

26 од 30 




