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Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
свим заинтересованим понуђачима у поступку јавна набавке мале 

вредности добара  
бр.3/2019- Рачунарска опрема  за потребе Дома здравља Крагујевац, 
обликована по партија o измени у Конкурсној документацији, као и 

промени рока за достављање понуда 

 
 
 

 Дом здравља Крагујевац као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је 
дошло измене конкурсне документације у јавној набавци мале вредности добара 3/2019 – 
Рачунарска опрема за потребе Дома здравља Крагујевац, као и рок за достављање 
понуда. 
 
Нови рок за достављање понуда је 01.03.2019.године до 10.00 часова. 
Отварање понуда ће се обавит дана, 01.03.2019.године у 10.30 часова 
 
 
Измењене странице Конкурсне документације су: 29/51 и 35/51 
 

 

Прилог: Измењена страница Конкурсне документације: 29/51 и 35/51 
 
 
        Комисија за јавне набавке, 
             
                  _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



в) као заједничку понуду: 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди] 
Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава 
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 

   
   

 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 

- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 

 Рок испоруке износи ______________дана, од потписивања уговора . 
 

Начин, рок и услови плаћања:  
Услови плаћања у две једнаке рате. 
Прва рата 30 дана по потписивању уговора  
Друга рата 15  дана по испоруци добара 

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

 
 
 Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи___________________________месеци од дана испоруке (не краћи од 24 
месеца) 
 

 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде 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 понуд 
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[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди] 
Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава 
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 

   
   

 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 

- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 

 Рок испоруке износи ______________дана, од потписивања уговора . 
 

Начин, рок и услови плаћања:  
Услови плаћања у две једнаке рате. 
Прва рата 30 дана по потписивању уговора  
Друга рата 15  дана по испоруци добара 

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

 
 
 Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи___________________________месеци од дана испоруке (не краћи од 12 
месеци) 
 

 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде 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 понуд 
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Датум објављивања позива за подношење 
понуда/пријава:

Датум објављивања обавештења о 
продужењу рока:

Разлог за продужење рока: 

Врста поступка јавне набавке: 

Продужење рока за подношење:



Време и место отварања понуда / пријава:

Остале информације:

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):

Лице за контакт:
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