
 
 

 
 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-1393  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 14.02.2019   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНА НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА  
бр.02/2019- МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 
(УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ПОТРЕБЕ ГЕНЕКОЛОГИЈЕ, ПЕДИЈАТРИЈЕ И 
ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ)   O ИЗМЕНИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 
 
 

 Дом здравља Крагујевац као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је 
дошло измене конкурсне документације у јавној набавци мале вредности добара 02/2019 - 
Медицинска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац (ултразвучни апарат за 
потребе генекологије, педијатрије и опште медицине)   ЈН МВ-02/2019 

 
 
 
Измењене странице Конкурсне документације су: 5/32; 6/32; 21/32; 27/32 
 

 

Прилог: Измењена страница Конкурсне документације: 5/32; 6/32; 21/32; 27/32 
 
 
        Комисија за јавне набавке, 
             
                  _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Рок и начин плаћања: плаћање се врши у две једанке рате и то: 
 Прва рата - 20 дана након потписивања уговора  
 Друга рата - 5 дана након испоруке добара  

Добављач се обавезује да ће испоставити једну фактуру са износима и датумима 
доспећа рата. 

 
 Начин преузимања конкурсне документације: 

 
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе са јавне набавке и веб сајта 
Дома здравља www.dzkg.rs у електронском облику, достављањем захтева за конкурсну 
документацију, електронском поштом на адресу javne.nabavke@dzkg.rs   

Подношење понуда: 

Рок за достављање понуде је не краћи од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу 
јавних набавки, односно до 25.02.2019. године.  Благовременом ће се сматрати све понуде које 
стигну на адресу наручиоца до 25.02.2019. године  до  10.00 часова, без обзира на начин на 
које су послате. 
 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца - улица Краља 
Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац, Огранак Станово 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој 
страни понуде понуђач је дужан да напише текст: Добра- Медицинска опрема за потребе 
Дома здравља Крагујевац (ултразвучни апарат за потребе генекологије, педијатрије и 
опште медицине)   ЈН МВ-02/2019 -НЕ ОТВАРАЈ'', а на полеђини назив, адресу понуђача, 
број телефона и име особе за контакт.  

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 25.02.2019 
године у 10.30 часова, у Дому здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина бр.1, Крагујевац  - 
Огранак Станово 
 

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Одлука о додели уговора биће донета у Законском року 

 

У Крагујевцу, дана 07.02.2019.године                       

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Понуду попунити на српском језику. 
 

2. Понуда мора бити сачињена на оригиналним обрасцима датим у конкурсној документацији читко 
попуњена. Обрасце који су обавезан део понуде понуђач је дужан да сложи редоследом којим су 
дати у конкурсној документацији. Докази о испуњености услова предвиђених Законом и 
конкурсном документацијом морају бити сложени редоследом којим су наведени у обрасцу за 
оцену испуњености услова из чл. 75.  и 76. Закона,  приложени иза образаца из конкурсне 
документације, увезани у једну целину са обрасцима који су саставни део конкурсне 
документације, тако да се не могу накнадно додавати или одстрањивати.  

      Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

3. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни и опозове понуду. Понуда се 
опозива достављањем писаног обавештења о опозиву понуде. Обавештење о опозиву понуде мора 
садржи захтев за предају понуде лицу које за преузимање опозване понуде има овлашћење, или за 
слање опозване понуде поштом препоручено. Понуђач може у року за подношење понуда понуду 
да допуни или њене делове измени достављањем докумената на начин одређен конкурсном 
документацијом за достављање понуда. Приликом отварања и стручне оцене понуда наручилац ће 
узети у обзир примљене измене и допуне понуде.  

4. Захтеви у погледу услова и начина плаћања. 
Рок и начин плаћања: плаћање се врши у две једанке рате и то: 
Прва рата - 20 дана након потписивања уговора  
Друга рата - 5 дана након испоруке добара  
Добављач се обавезује да ће испоставити једну фактуру са износима и датумима доспећа 
рата. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

     4.1. Захтеви у погледу исправности испоручене робе. 
Приговоре на видљиве недостатке добара наручилац је дужан истаћи понуђачу у року од 3 дана од 
дана преузимања добара. Ако се после пријема добара од стране наручиоца покаже да добро има неки 
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом преузимања, наручилац је 
дужан да о томе обавести понуђача у року од 5 дана од када је недостатак открио. Рок за отклањање 
евентуалних недостатака је 3 дана од дана рекламације. Испоручена роба мора бити у складу са 
прихватљивом понудом и имати адекватну декларацију на паковању. 
 

             4.3. Захтеви у погледу рока и места испоруке 
 Рок испоруке добара не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора 

 
 Место испоруке: Дома здравља у Крагујевцу, улица Краља Милутина 1, Крагујевац      
Понуђени медицински апарат мора бити нови у оригиналном произвођачком паковању. 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Гарантни рок за сонде не краћи до 15 месеци  
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од 
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обавезне  услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. 



Понуђач је дужан да уз понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са 
чланом 76. Закона. Исти услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу (не 

може бити већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 

извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од закључења уговора ) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

Услови плаћања у две једнаке рате. 
Прва рата 20 дана по потписивању уговора  
Друга рата 5 дана по испоруци добара 

 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок на апарат износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок на апарат износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 
година) 
 
Гарантни рок на сонде: _______________________________ 
 
Постгарантни рок на сонде ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Гарантни рок за сонде не краћи до 15 месеци  
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од 
позива наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. (Образац изјаве део Конкурсне докуменатције). 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година. (Образац изјаве део Конкурсне 
докуменатције). 
Добављач је у обавези да изврши инсталирање апарата и обуку запослених. 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног 
лица 
датум ................. 
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МОДЕЛ УГОВОРА  



ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ 
Број: 01-  
Дана: ___________.године 
К р а г у ј е в а ц 
 
 
Након спроведеног и закљученог поступка јавне набавке мале вредности -  набавка добара 
Медицинска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац (ултразвучни апарат за 
потребе генекологије, педијатрије и опште медицине)    
 

1. ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ, ул. Краља Милутина бр. 1, ПИБ 101041243, кога  
заступа  директор, др Василије Антић (у даљем тексту: наручилац ), са једне стране, и  

 
 
 

1. _______________________________,Ул____________________ ПИБ __________________, 
кога заступа __________________________________ (у даљем тексту: добављач) са друге 
стране, закључују 

 
УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 

_________________________________________ 
     (навести назив добра) 
 

Предмет Уговора 
 

Члан 1. 
Наручилац и добављач су се споразумели да добављач наручиоцу испоручи добра 
Медицинска опрема- за потребе Дома здравља Крагујевац бр.02/2019 (ултразвучни 
апарат за потребе генекологије, педијатрије и опште медицине)   према датој понуди број 
__________  од  ____________.године, која чини у његовом прилогу саставни део овог Уговора, 
уз комерцијалне техничке услове из усвојене понуде понуђача. 
 

Члан 2. 
Цена предметног добра је у складу са понудом понуђача, односно конкурсном 
документацијом и износи _____________ динара без ПДВ-а, односно _________________ 
динара са ПДВ-ом на текући рачун понуђача бр. ________________________________.  
Наручилац ће уговорену цену исплатити понуђачу и то:  

 Услови  и начин паћања: 
Услови плаћања у две једнаке рате. 
Прва рата 20 дана по потписивању уговора  
Друга рата 5 дана након испоруке добара 
Добављач се обавезује да ће испоставити једну фактуру са износима и датумима доспећа 
рата. 

 
 Рок испоруке добара не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора  
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