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Датум:07.05.2014 године 
Број јавне набавке ЈН 19-2014 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације у 
                 поступку јавне набавке број 19-2014 за набавку добара –Лабораторијског  
                 материјала обликованог у седам партија  
 
 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за JN 19-2014 
 
1. Измена конкурсне документације се врши  у Обрасцу структуре цена са техничком 
спецификацијом лабораторијског материјала за период од 12 месеци – Обр.3. на страни 19 
од 38  конкурсне документације и то: 
-Измена се врши у табели 1 Обр.3,  за ставке од 1 до 5 тако што се у колони 3 јединица 
мере реч кутија мења и гласи милилитар. 
- Измена се врши у табели 1 Обр.3,у колони 4 – количина и то за ставку 1 уписани број 18 
се мења и гласи 450, за ставку 2 уписани број 26 се мења и гласи 520, за ставку 3 уписани 
број 5 се мења и гласи 500, за ставку 4 уписани број 10 се мења и гласи 1000, за ставку 5 
уписани број 10 се мења и гласи 100. 
- Измена се врши у табели 1 Обр.3 за ставку број 5 у колони 2, тако што се назив Даптин 
или еквивалент мења и гласи Даптин или еквивалент ( контактни активатор и парцијални 
тромбопластин) 
 
Измењена и допуњена страна конкурсне документације 19 од 38 налази се у саставу овог 
документа. 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и на сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити 
Измену и допуну конкурсне документације.  
 
Овај документ се обавезно доставља уз понуду. 
 
С'поштовањем 
 
                                                                       Комисија за  јавну набавку   ЈН 19-2014 
                                                                          Председник Комисије за ЈН 192014  
                              
                                                                                     др Драгана Бракочевић     с.р. 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Назив понуђача: _________________________________                                                            Обр. 3 
Седиште понуђача: _______________________________ 
Матични број понуђача: ___________________________ 
ПИБ: ___________________________________________ 
Текући рачун понуђача: ___________________________ 
Број Тел/Факс: ___________________________________ 
Место и датум: ___________________________________ 
ЈН 19-2014 

Образац структуре цена са техничком спецификацијом 
лабораторијског материјала за период од 12 месеци 

 
Партија 3- КОАГУЛАЦИЈА 
Реагенси са контролама и калибраторима и потрошни  материјал за апарат: 
Behnk elektronik cl 4  или  одговарајуће  
Табела 1 – Реагенси за апарат Behnk elektronik cl -4 или одговарајуће 
 

Ред 
број Назив  

Јединица 
мере 

Количина  Произвођач Појединачна 
цена  без 
ПДВ-а 

Укупно без ПДВ-а 

1. Реагенси за фибриноген 
(Clauss-ова метода) или 
еквивалент 

милилитар 450    

2. Реагенси за одређивање 
PT-a или е или 
еквивалент  

милилитар 520    

3. Реагенси за одређивање 
APTT-a  или еквивалент 

милилитар 500    

4. Имидазол или 
еквивалент 

милилитар 1000    

5. Даптин или еквивалент 
 ( контактни активатор и 
парцијални 
тромбопластин) 

милилитар 100    

     Укупно без 
ПДВ-а: 

 

                                                        
                                              Укупно са ПДВ-ом:_____________________________________________ 
 
Табела 2 – Контролне плазме и потрошни материјал за апарат Behnk elektronik cl -4 или одговарајуће  
 

Ред 
број 

Назив Јед мере Количина Произвођач Појединачна цена 
без ПДВ-а 

Укупно без ПДВ-а 

1. Контролне плазме Кутија 11    

2. Потрошни материјал 
за коагулометар 
(cuvette racks and balls 
cl-4) 

Кутија 15    

     Укупно без ПДВ-а:  
                                                                                    Укупно са ПДВ-ом:___________________________ 
Укупна вредност партије без ПДВ-а (Табела 1 + Табела 2):_____________________________ 
Укупна вредност партије са ПДВ-ом ( Табела 1 + Табела 2):__________________________ 
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