
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације 
 
 

Дана 24.02.2015. године наручилац је објавио позив за подношење понуда као и конкурсну 
документацију за јавну набавку потрошни медицински материјал ЈН број 13 – 2/15.  

 
У истој се врше следеће измене: 
- страна 3 (прилог 2 - Предмет јавне набавке број 13 – 2/15 су добра – потрошни 

медицински материјал обликовани у 43 партије) 
- страна 4 (прилог 2 – у табеларном прегледу додата 43. партија – Шпатуле и четкице) 
- страна 5 (прилог 3 - Јавна набавка обликована је у 43 партије) 
- страна 6 (прилог 3 - у табеларном прегледу додата 43. партија – Шпатуле и четкице) 
- стране 39 и 40 (прилог 5.1 - у табеларном прегледу мења се 42. партија и додаје се 43. 

партија – Шпатуле и четкице) 
- страна 48 (прилог 7 –додато за партију 43 без ПДВ износи __________ динара; са 

урачунатим  ПДВ износи __________ дин.) 
- страна 59 (прилог 8 за 29. партију) 
- стране 62 и 63 (прилог 8 - у табеларном прегледу мења се 42. партија и додаје се 43. 

партија – Шпатуле и четкице) 
- страна 76 (прилог 9 - у табеларном прегледу мења се 42. партија и додаје се 43. партија – 

Шпатуле и четкице) 
 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши горе поменуте измене 
конкурсне документације а које се налазе у прилогу овог дописа. 
 
 

С поштовањем, 
 

 
 
                   ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“                                                                       
        ___________________________________________ 
         Др Љубомир Стефановић, суб. спец. реуматолог 

 
 
 
 

 

Дом здравља „Краљево“ 
Краљево 

Број : 
Датум : 

13 – 2/15 – 1 
16.03.2015. 

 
 

 
 



 

Прилог број 1. 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
 Наручилац Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса 
www.dzkralјevo.co.rs). 
 
 
 2. Врста поступка:  

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са  Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке („Службени гласник Републике Србије“, број 029/13, 033/13 и 104/2013). 
 
 
 3. Предмет јавне набавке: 
 Предмет јавне набавке број 13 – 2/15 су добра – потрошни медицински материјал. 
 
 

4. Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
 5. Не спроводи се резервисана јавна набавка 
 
 
 6. Не спроводи се електронска лицитација 
 
 
 7. Лице за контакт: 
 Зоран Чурлић, 036/301 – 969. 
 Радно време: понедељак – петак у временском интервалу од 07.00 до 15.00 часова. 
 
 

Прилог број 2. 
 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији 

Медицински потрошни материјал (ознака 33140000). 
 
 

2. Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама 
Предмет јавне набавке мале вредност број 13 – 2/15 су добра – потрошни медицински 

материјал. обликовани у 43 партије (целина) и то: 
 

1. Двoдeлни шприцeви  
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2. ПВЦ иглe 
3. Шприцeви инсулински сa oдвojeнoм иглoм 
4. Скaлпeл нoжићи 
5. Бeби систeми 
6. И.В.систeми 
7. Урин кeсe  
8. Фoлy кaтeтeри   
9. Aспирaциoни кaтaтeри 
10. Eндoтрaхeaлни тубуси 
11. Интрaвeнскe кaнилe  
12. Спeцифичнa мeдицинскa плaстикa  
13. Срeдствa зa купaњe и дeзинфeкциjу руку 
14. Срeдствa зa дeзинфeкциjу инструмeнaтa и пoвршинa 
15. Спeцифичнa дeзинфeкциja 
16. Дрвeни штaпићи и шпaтулe   
17. Плaстикa и гумa 
18. Зaвojи кaликo 
19. Хидрoфилнa гaзa  
20. Флaстeри 
21. Хипoaлeргиjски флaстeри  
22. Хипoaлeргиjски, плaстифицирaни флaстeри 
23. Вaтa  
24. Meдицинскe хируршкe рукaвицe 
25. Meдифлex рукaвицe 
26. Хирушкe мaскe и каљаче 
27. Гeл зa ултрaзвук 
28. Aлкoхoл 
29. Рeaгeнси и бoje  зa микрoскoпиjу  
30. Лaбoрaтoриjскe хeмикaлиje 
31. Фaрмaцeутскe супстaнцe –eксципиjeнси 
32. Стaклo 
33. Tрaкe зa стeрилизaциjу   
34. Tрaчицe зa oдрeђивaњe шeћeрa у крви зa aпaрaтe ACCU-CHEK 
35. Tрaчицe зa oдрeђивaњe шeћeрa у крви зa aпaрaт CONTOUR TS 
36. Aмбaлaжa зa стeрилизaциjу 
37. Синтeтски упрeдeни рeсoрптивни кoнци  тaнки  
38. Свилeни кoнци 
39. Tрaчицe зa oдрeђивaњe шeћeрa у крви зa aпaрaтe PERFORMAS ACCU-CHEK 
40. ЕКГ траке и папир и ЦТГ папир 
41. Tрaчицe зa oдрeђивaњe триглицерида и холестерола у крви за апарат ACCUTREND PLUS KIT 
42. Материјал за скрининг 
43. Шпатуле и четкице 
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Прилог број 3. 

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
1. Наручилац 
1.1. Наручилац Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса 
www.dzkralјevo.co.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са 
законом, конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
2.1. Предметна јавна набавка се спроводи у  отвореном поступку у складу са Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12) и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке („Службени гласник Републике Србије“, број 029/13, 033/13 и 104/2013). 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
3.1. Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији: Медицински 
потрошни материјал (ознака 33140000). 
 
3.2. Предмет јавне набавке број 13 – 2/15 су добра – потрошни медицински материјал. 

 
Јавна набавка обликована је у 43 партије и то: 
1. Двoдeлни шприцeви  
2. ПВЦ иглe 
3. Шприцeви инсулински сa oдвojeнoм иглoм 
4. Скaлпeл нoжићи 
5. Бeби систeми 
6. И.В.систeми 
7. Урин кeсe  
8. Фoлy кaтeтeри   
9. Aспирaциoни кaтaтeри 
10. Eндoтрaхeaлни тубуси 
11. Интрaвeнскe кaнилe  
12. Спeцифичнa мeдицинскa плaстикa  
13. Срeдствa зa купaњe и дeзинфeкциjу руку 
14. Срeдствa зa дeзинфeкциjу инструмeнaтa и пoвршинa 
15. Спeцифичнa дeзинфeкциja 
16. Дрвeни штaпићи и шпaтулe   
17. Плaстикa и гумa 
18. Зaвojи кaликo 
19. Хидрoфилнa гaзa  
20. Флaстeри 
21. Хипoaлeргиjски флaстeри  
22. Хипoaлeргиjски, плaстифицирaни флaстeри 
23. Вaтa  
24. Meдицинскe хируршкe рукaвицe 
25. Meдифлex рукaвицe 
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26. Хирушкe мaскe и каљаче 
27. Гeл зa ултрaзвук 
28. Aлкoхoл 
29. Рeaгeнси и бoje  зa микрoскoпиjу  
30. Лaбoрaтoриjскe хeмикaлиje 
31. Фaрмaцeутскe супстaнцe –eксципиjeнси 
32. Стaклo 
33. Tрaкe зa стeрилизaциjу   
34. Tрaчицe зa oдрeђивaњe шeћeрa у крви зa aпaрaтe ACCU-CHEK 
35. Tрaчицe зa oдрeђивaњe шeћeрa у крви зa aпaрaт CONTOUR TS 
36. Aмбaлaжa зa стeрилизaциjу 
37. Синтeтски упрeдeни рeсoрптивни кoнци  тaнки  
38. Свилeни кoнци 
39. Tрaчицe зa oдрeђивaњe шeћeрa у крви зa aпaрaтe PERFORMAS ACCU-CHEK 
40. ЕКГ траке и папир и ЦТГ папир 
41. Tрaчицe зa oдрeђивaњe триглицерида и холестерола у крви за апарат ACCUTREND PLUS KIT 
42. Материјал за скрининг 
43. Шпатуле и четкице 

 
4. Начин преузимања конкурсне документације 
4.1. Интернет адресе на којима је конкурсна документација доступна су Портал управе за јавне 
набавке и www. dzkralјevo.co.rs. 
 
5. Рок и начин подношења понуде 
5.1. Понуђач понуду подноси непосредно или  путем поште. 
 
5.2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат или кутија са 
понудом мора имати ознаку „Понуда за потрошни медицински материјал JН број 13 – 2/15 – не 
отварати“. На полеђини коверта обавезно назначити назив, седиште и адресу понуђача, као и 
овлашћено лице за контакт. 
 
5.3. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 
 
5.4. Понуду доставити на адресу Дом здравља "Краљево", улица Југ Богданова 110 Краљево, други 
спрат, служба архиве. 
 
5.5. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.03.2015. 
године, до 10 часова. 
 
5.6. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
5.7. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде 
мења односно која документа накнадно доставља. 
 
5.8. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а 
уколико то учини наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату уз понуду. 
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6 CTG papir Bionet (0700-01) 215x20 komada 20     

7 EKG elektrode sa gelom                     komada 200     
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ  

ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ  

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
 
 
ПАРТИЈА 41 -   TРAЧИЦE ЗA OДРEЂИВAЊE ТРИГЛИЦЕРИДА И ХОЛЕСТЕРОЛА У КРВИ ЗА АПАРАТ ACCUTREND PLUS KIT 

Р. 
бр. 

Назив добра Јед. 
мере 

Кол. Јед. цена Укупно Комерцијални 
назив 

Произвођач 

1 Tračice za određivanje triglicerida u krvi za aparat 
ACCUTREND PLUS KIT a 25  pak. 6     

2 Tračice za određivanje holesterola u krvi za aparat 
ACCUTREND PLUS KIT a 25  pak. 6     

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ   
 
 

ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ  

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
 
 
ПАРТИЈА 42 -   МАТЕРИЈАЛ ЗА СКРИНИНГ 

Р. 
бр. 

Назив добра Јед. 
мере 

Кол. Јед. цена Укупно Комерцијални 
назив 

Произвођач 

1 Medijum za pokrivanje predmetnih stakala za aparat 
Dako cover slipper ml 2.000     

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ   
 
 

ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ  

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
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ПАРТИЈА 43 -   ШПАТУЛЕ И ЧЕТКИЦЕ 

Р. 
бр. 

Назив добра Јед. 
мере 

Кол. Јед. цена Укупно Комерцијални 
назив 

Произвођач 

1 Drvene spatule Ayre a 100 pak. 85     
2 Endocervikalne cetkice a 100 pak. 85     

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ   
 
 

ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ  

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
 
 
НАПОМЕНА:  
 
 
- Понуда мора да обухвата сва тражена добра. Уколико понуђач не понуди (попуни) све ставке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
- Понуђач је дужан да попуни све колоне. 
 
- Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца. 
 
- У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у коначну цену понуде. Уколико је дат 

попуст, предмет пондерисања је цена са урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања 
 
- Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица. 
 
- За партије 37 и 38 толерисаће се одступање димензија игала и конца +/- 10 % 

 
- Ако се у Обрасцу понуде констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се јединичном ценом. 
 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде (Прилог 5.1)  потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде (Прилог 5.1). 
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- за партију 33 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ 
дин; 

- за партију 34 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ 
дин. 

- за партију 35 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ 
дин; 

- за партију 36 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ 
дин. 

- за партију 37 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ 
дин; 

- за партију 38 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ 
дин. 

- за партију 39 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ 
дин; 

- за партију 40 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ 
дин. 

- за партију 41 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ 
дин; 

- за партију 42 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ 
дин. 

- за партију 43 без ПДВ износи _________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ дин. 
2.3. Продавац је обавезан да у случају да даје попуст на понуђене цене у фактури посебно прикаже: 

- понуђене цене  
- попуст исказан у %  
- укупну вредност фактуре умањену за % попуста 

 
2.4. У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, као и сви трошкови које је 

Продавац имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром, 
транспортом, истоваром и испоруком 

 
2.5. Цена ће се примењивати без могућности промене истих од стране понуђача без сагласности 

наручиоца. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у случају промене вредности 
ЕУР – а +/-5% према средњем курсу Народне банке на дан отварања. 

 
Члан 3. 

3.1. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује сукцесивно, у 
количинама и динамици коју одреди сам Купац, у року од 48 часова (и то у радно време од 08 – 
14 часова) од писменог захтева Купца уз потврду наруџбине путем факса или електронском 
поштом у року од 24 сата од стране Продавца.  

  
3.2. Уговорне стране су сагласне да се писмени захтев из става 1. овог члана може доставити путем 

факса и електронском поштом, а у случају хитности телефоном уз потврду наруџбине путем 
факса или електронском поштом у року од 24 сата.  

  
3.3. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује у свему у складу са 

позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, овим 
уговором и актима Купца, уважавајући правила струке.  

 
3.4. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује у прописаној амбалажи и на 

прописани начин за одговарајући превоз, заштићена од делимичног или потпуног оштећења 
приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке. 

 
3.5. Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. 
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ПАРТИЈА 29- РEAГEНСИ И БOJE ЗA МИКРOСКOПИJУ 
Р. 
бр. 

Назив добра Комерцијални 
назив Произвођач Број Решења 

АЛИМС 
Датум издавања 

Решења 
Датум истека 

Решења 
1. Papanicolau I a 1000ml      
2. Papanicolau II a 1000ml      
3. Papanicolau III a 1000ml      
4. Kedrovo ulje a 100ml      

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
 
ПАРТИЈА 30- ЛAБOРAТOРИJСКE ХEМИКAЛИJE 

Р. 
бр. 

Назив добра Комерцијални 
назив Произвођач Број Решења 

АЛИМС 
Датум издавања 

Решења 
Датум истека 

Решења 
1. Glacijalna sircetna kiselina p.a      

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
 
ПАРТИЈА 31- ФAРМAЦEУТСКE СУПСТAНЦE – EКСЦИПИJEНСИ 

Р. 
бр. 

Назив добра Комерцијални 
назив Произвођач Број Решења 

АЛИМС 
Датум издавања 

Решења 
Датум истека 

Решења 
1 Benzin medicinski a1l      
2 Glicerolum a1l      
3 Hidrogen 3% а 100ml      
4 Jod resublimatum      
5 Kalijum jodid pulvis      
6 Parafinsko ulje a1l      
7 Rivanol pulvis      
8 Vaselinum album      
9. Talk      
10. Xylol P.A      

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
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ПАРТИЈА 39 - TРAЧИЦE ЗA OДРEЂИВAЊE ШEЋEРA У КРВИ ЗA AПAРAТE PERFORMAS ACCU – CHEK 
Р. 
бр. 

Назив добра Комерцијални 
назив Произвођач Број Решења 

АЛИМС 
Датум издавања 

Решења 
Датум истека 

Решења 

1. Tračice za određivanje šećera  u krvi za aparat 
PERFORMAS ACCU-CHEK a  50 kom 

     

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
 
ПАРТИЈА 40 - ЕКГ ТРАКЕ И ПАПИР И ЦТГ ПАПИР 

Р. 
бр. 

Назив добра Комерцијални 
назив Произвођач Број Решења 

АЛИМС 
Датум издавања 

Решења 
Датум истека 

Решења 
1 EKG papir, 50x25 (ASPEL)      
2 EKG papir 50X50      
3 EKG trake AT 1 (Shiller)                              
4 EKG papir za MAC 1200 aparat                     
5 Papir EKG za innomed 80x45mm      
6 CTG papir Bionet (0700-01) 215x20      
7 EKG elektrode sa gelom                          

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
 
ПАРТИЈА 41 - TРAЧИЦE ЗA OДРEЂИВAЊE ТРИГЛИЦЕРИДА И ХОЛЕСТЕРОЛА У КРВИ ЗА АПАРАТ ACCUTREND PLUS KIT 

Р. 
бр. 

Назив добра Комерцијални 
назив Произвођач Број Решења 

АЛИМС 
Датум издавања 

Решења 
Датум истека 

Решења 

1. Tračice za određivanje triglicerida u krvi za aparat 
ACCUTREND PLUS KIT a 25  

     

2. Tračice za određivanje holesterola u krvi za aparat 
ACCUTREND PLUS KIT a 25  

     

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
 
ПАРТИЈА 42 -   МАТЕРИЈАЛ ЗА СКРИНИНГ 

Р. 
бр. 

Назив добра Комерцијални 
назив Произвођач Број Решења 

АЛИМС 
Датум издавања 

Решења 
Датум истека 

Решења 

1 Medijum za pokrivanje predmetnih stakala za aparat 
Dako cover slipper 

     

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
Конкурсна документација за набавку добара – потрошни медицински материјал ЈН број 13 – 2/15 

Страна 62 од 79 



 

ПАРТИЈА 43 -   ШПАТУЛЕ И ЧЕТКИЦЕ 
Р. 
бр. 

Назив добра Комерцијални 
назив Произвођач Број Решења 

АЛИМС 
Датум издавања 

Решења 
Датум истека 

Решења 
1 Drvene spatule Ayre a 100      
2 Endocervikalne cetkice a 100      

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
 
 
НАПОМЕНА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:   
 

- Понуђач је дужан да попуни све колоне. Уколико понуђач не попуни све колоне, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

- Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца. 
 

- Техничке спецификације морају бити потписане и оверене од стране овлашћеног лица. 
 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац Техничке спецификације (Прилог број 8.) 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац Техничке спецификације (Прилог број 8.). 
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ПАРТИЈА 42 -   МАТЕРИЈАЛ ЗА СКРИНИНГ 
Р.бр. Назив добра Јед. 

мере Кол Јед. 
цена 

Укупнa цeнa 
бeз ПДВ 

Стопа 
ПДВ Укупнa цeнa сa ПДВ 

1 Medijum za pokrivanje predmetnih stakala za aparat Dako 
cover slipper ml 2.000     

МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
 
 
ПАРТИЈА 43 -   ШПАТУЛЕ И ЧЕТКИЦЕ 

Р.бр. Назив добра Јед. 
мере Кол Јед. 

цена 
Укупнa цeнa 

бeз ПДВ 
Стопа 
ПДВ Укупнa цeнa сa ПДВ 

1 Drvene spatule Ayre a 100 pak. 85     
2 Endocervikalne cetkice a 100 pak. 85     

УКУПНО:  /  
МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
 
 
НАПОМЕНА:  
 
- Понуђач је дужан да попуни све колоне. Уколико понуђач не попуни све колоне, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
- Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени 
 
- Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца. 
 
- Образац структуре цене мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 
 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене (Прилог број 9.) потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац структуре цене (Прилог број 9.). 
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