
 

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

 Број: 01-1559  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 26.02.2018   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 
 

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

 бр.01/2018- набавка добара- Набавка  Лекова и санитетског потрошног 
медицинског материјала за потребе Амбуланте FCA Дома здравља Крагујевац, 
обликована по партијама o измени конкурсне документације 

 
 
 

 Дом здравља Крагујевац као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је 
дошло измене конкурсне документације у јавној набавци 01/2018-отворени поступак-набавка 
Лекова и санитетског потрошног медицинског материјала за потребе Амбуланте FCA Дома 
здравља Крагујевац 
 
 Дошло је до измене  Конкусне документације на странама 3/47; 47/75; 52/75; 57/75; 
64/75А; 64/75Б; 64/76В; 64/76Г и 64/76Ђ 
 

 

 Прилог: Измењена странице Конкурсне документације на странама  3/47; 47/75; 52/75; 
57/75; 64/75А; 64/75Б; 64/76В; 64/76Г и 64/76Ђ 
 
 
 
 
 
 
 
         Комисија за јавну набавку 
 
 
 
 
 
 

 



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

 Број: 01-768/4  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 12.02.2018   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 

1 .  П О З И В   

   З А  П О Д Н ОШ ЕЊ Е  П О Н У Д А  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Назив наручиоца: Дом здравља Крагујевац 
 
Адреса наручиоца: Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
 
Врста наручиоца: Здравство 
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
 
Врста предмета: Добра. Набавка  Набавка  Лекова и санитетског потрошног медицинског 
материјала за потребе Амбуланте FCA Дома здравља Крагујевац. Поступак се спроводи ради 
закључења Уговора о јавној набавци. 
 
Лице за контакт: Биљана Миливојевић, 034/323 208  лок.140 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Опис предмета набавке:  
                      

НАБАВКА ДОБАРА – Набавка Набавка  Лекова и санитетског потрошног медицинског 
материјала за потребе Амбуланте FCA Дома здравља Крагујевац, обликована по партијама:  

Партије: 
1. Ампулирана терапија  
2. Таблете, капи, масти, прашкови и гелови 
3. Санитетско потрошни материјал 
4. Вакутајнери 
5. Раствори за дезинфекцију 
6. Медицинска галантерија  
7. Потрошнио материјал за ЕКГ и спирометар 
8. Траке за мерење шећера у крви 
9. Panel DOA5-тест на дроге у урину  

• Трајање Уговора: Уговор се закључује на период 12 месеци од дана потписивања 
 

• Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – Фармацеутски производи 
33140000 – Mедицински потрошни 

материјал 
Страна 3/47 



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

1. Образац структуре цене 
 

ПАРТИЈА 5 -  Раствори за дезинфекцију   
                                                                                                         1                        2                 3 

Tender 
Red.br 

N A Z I V JED. 
MER

E 

Plan.kol. 
 

Cena po 
jedinici 
mere 

Ukupan iznos 
bez PDV-a Proizvođač 

1. Alkohol 70% L Kom 150    
2. Asepsol 5% 1L Kom 10    
3. Dezificijens za kožu 1L Kom 10    
4 Destilovana voda 1 L kom 30    

 Ukupno:      
 

                                                    4. Ukupno bez PDV-a…..................................________________                                                     
                                                     5. Iznos PDV-a...............................................________________ 
                                                     6. Ukono sa PDV-om.....................................________________ 

 
7. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 
Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре 
цене 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 

 
 
место..............                                                    М.П.                        потпис овлашћеног лица 
датум.............. 
 

8. Упуство како да се попуни образац структуре цене 
 

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству: 
 
� Под тачком 1. понуђачи уписују цену по јединици мере без ПДВ-а; 
� Под тачком 2. уписује се укупан износ без ПДВ-а за планиране количине; 
� Под тачком 3.понуђачи уписују  назив произвођача добара; 
� Под тачком 4. понуђачи уписују укупан износ понуде без ПДВ-а, 
� Под тачком 5. понуђачи уписују износ ПДВ-а; 
� Под тачком 6. уписује се укупан износ понуде са ПДВ-ом 
� Под тачком 7. уписује се посебно исказани трошкови који чине укупну цену. 
    Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњенене.  
 

  

Страна 47/75 
 



 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

1. Образац структуре цене 
ПАРТИЈА 6. Медицинска галантерија  
 
 
Red.br 

 

NAZIV  

 

Jed. 
mere 

Plan.kol. 
 

Cenapo 
jedinici 
mere 

Ukupan 
iznosbez 
PDV-a 

 

Proizvođač 

1. Vata sanitetska 1kg kg 10    

2. Vata papirna 1kg kg 10    

3. Drvene špatule  kom 3.000    

4. Urin čaše  kom 1.000    

 

4.Укупно без ПДВ-а.................................... 
5.Износ ПДВ-а............................................... 

                                                        6. Укупно са ПДВ –ом..........................__________________________ 

7. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
 
Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац структуре цене 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 
 
место..............                                                    М.П.                        потпис овлашћеног лица 
датум............... 
 
 

8.Упуство како да се попуни образац структуре цене 
 

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству: 
 
� Под тачком 1. понуђачи уписују цену по јединици мере без ПДВ-а; 
� Под тачком 2. уписује се укупан износ без ПДВ-а за планиране количине; 
� Под тачком 3.понуђачи уписују  назив произвођача добара; 
� Под тачком 4. понуђачи уписују укупан износ понуде без ПДВ-а, 
� Под тачком 5. понуђачи уписују износ ПДВ-а; 
� Под тачком 6. уписује се укупан износ понуде са ПДВ-ом 

� Под тачком 7. уписује се посебно исказани трошкови који чине укупну цену. 
    Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњенене. 
 

Страна 52/47 



 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
1. Образац структуре цене 
 

II   ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 
ПАРТИЈА     7. Потрошнио материјал за ЕКГ и спирометар 

          1   2  3 

 
Red.br 

 

NAZIV  

 

Jed. 
mere 

Plan.kol. 
 

Cenapo 
jedinici 
mere 

Ukupan 
iznosbez 
PDV-a 

 

Proizvođač 

1. Trake za spirometar SpiroLab III Mir Kom 200   

2 EKG trake 215x40mm kom 150   

3 EKG gel tuba Kom 20   

4 Usnici za spirometar Ø 28mm kom 1.000   

5 EKG trake 210x40mm Kom 150   

6 EKG trake 80x40mm kom 200   

7 Pumpice za EKG komplet  komp 4   

8. Stipaljke za EKG komplet komp 4   

 

4.Укупно без ПДВ-а.................................... 
5.Износ ПДВ-а............................................... 

                                                        6. Укупно са ПДВ –ом..........................__________________________ 

 

7. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац структуре цене 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 
 
место..............                                                    М.П.                        потпис овлашћеног лица 
датум............... 
 

8.Упуство како да се попуни образац структуре цене 
 

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству: 
� Под тачком 1. понуђачи уписују цену по јединици мере без ПДВ-а; 
� Под тачком 2. уписује се укупан износ без ПДВ-а за планиране количине; 
� Под тачком 3.понуђачи уписују  назив произвођача добара; 
� Под тачком 4. понуђачи уписују укупан износ понуде без ПДВ-а, 
� Под тачком 5. понуђачи уписују износ ПДВ-а; 
� Под тачком 6. уписује се укупан износ понуде са ПДВ-ом 
� Под тачком 7. уписује се посебно исказани трошкови који чине укупну цену. 
    Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњенене. 

Страна 57/75 
 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
1) Понуда бр. ______________ од ______________за јавну набавку Добра: Набавка  Лекова и 
санитетског потрошног медицинског материјала за потребе Амбуланте FCA Дома здравља 
Крагујевац број 01/2018 за коју је Јавни позив на Порталу Управе за Јавне набавки и  у 
Сл.гласнику за партију 9 
 
2)Општи подаци о понуђачу 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА  
 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА 
 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА 
 

 

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ) 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  
 

 

ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС 
___________________________________________________________________________ 

 

 
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА ( е-mail) 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
2) Понуду дајем: 
заокружити и податке уписати за а), б) или в) 
а) самостално 
б) са подизвођачем: 
1. ________________________________________________  
2. ________________________________________________ 
3. ________________________________________________ 
[навести назив и седиште свих подизвођача] 
в) као заједничку понуду: 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди] 

Страна 64/75А 



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 

  
 

 

  
 

 

 
3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, од дана пријема писаног захтева купца . 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
7) Рок трајања добара износи_______________________________ 
месеци од дана испоруке. 
(не краће од 12 месеци од дана испоруке) 
 
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 
понуде. 
 
 
 
 

Страна 64/75Б 
 



 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

1. Образац структуре цене 
 

II   ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 

ПАРТИЈА 9 – Panel DOA5-тест на дроге у урину  
                                1                 2                    3 

 
 
7. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену (царина, трошкови превоза и 
други трошкови):_____________________________ 
Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац структуре цене 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 
 
место..............                                                    М.П.                        потпис овлашћеног лица 
датум............... 
 

8.Упуство како да се попуни образац структуре цене 
 

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству: 
� Под тачком 1. понуђачи уписују цену по јединици мере без ПДВ-а; 
� Под тачком 2. уписује се укупан износ без ПДВ-а за планиране количине; 
� Под тачком 3.понуђачи уписују  назив произвођача добара; 
� Под тачком 4. понуђачи уписују укупан износ понуде без ПДВ-а, 
� Под тачком 5. понуђачи уписују износ ПДВ-а; 
� Под тачком 6. уписује се укупан износ понуде са ПДВ-ом 
� Под тачком 7. уписује се посебно исказани трошкови који чине укупну цену. 

    Све ставке у оквиру једне партије  морају бити попуњене 
Страна 64/75В 

 

Tender 
Red.br 

 

NAZIV  

 

Jed. 
mere 

Plan.kol. 
 

Cenapo 
jedinic
i mere 

Ukupan 
iznosbez 
PDV-a 

 

Proizvođač 

1 Panel DOA5-тест на дроге у урину  kom 350   

 UKUPNO:       

 

4.Укупно без ПДВ-а…................................. 
5.Износ ПДВ-а…............................................ 

                                                        6. Укупно са ПДВ –ом….......................____________________________ 



 

 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
ЗА ПАРТИЈУ 9 

                                                                                                                          

Р. бр. Структура трошкова припремања понуде 
Износ без 
ПДВ 

ПДВ Износ са 
ПДВом 

1     

2     

3     

4     

5     

УКУПНО    

 

 

Место и датум:_____________                 ПОНУЂАЧ:_______________ 

У складу са чланом 88. ЗЈН  понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца  накнаду 
трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је у обавези да 
понуђачу надокнади трошкове  израде узорака, или модела, ако су израђени у складу са техничким  спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. Понуђач је обавезан да попуни образац уносећи податке који се односе на трошкове 
припреме понуде уколико постоје. 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   

На основу члана чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, дајем  

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________, из ________________ ул. 
____________________, матични број ________________, понуду у поступку јавне набавке бр. 
01/2018 – набавка добара – Добра: Набавка  Лекова и санитетског потрошног медицинског 
материјала за потребе Амбуланте FCA Дома здравља Крагујевац подноси независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима за партијa 9 

 
 

 

 

Место и датум:_________________       ПОНУЂАЧ_____________________ 
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