
 
Дом здравља "Вождовац" 
Број: 1794 
Датум:  05.03.2019.год. 
Београд, Устаничка 16                                                                                                                
Редни број јавне набавке:  7/2019-П 
 
 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке р.бр. 7/2019-П добара 
                 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал за 2019. год. 
 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) у 
поступку јавне набавке р.бр. 7/2019-П добара Лабораторијски реагенси и потрошни материјал за 2019. год., 
објављене на Порталу јавних  набавки и Интернет страници  Дома здравља ,,Вождовац“ дана 26.02.2019.год.  
врши се измена и допуна конкурсне документације, како следи: 
 
 
I- Партија II -   Реагенси и потрошни материјал за Биохемијски анализатор модел “AU 680“   
произвођача  Beckman Coulter  ,  
У обрасцу Обр.9. Образац структуре цене– техничка спецификација, страна 25/26, бришу се: 
ставка 35. ISE Sodium elektrode kom 1 
ставка 36. ISE potassium elektrode kom 1 
ставка 37. ISE hloride elektrode kom 1 
 
Партијa III -     Реагенси за анализатор урина IRIS,  
У обрасцу Обр.9. Образац структуре цене– техничка спецификација, страна 26/26 
ставка 6. URIN TRAKE pakovanje 230, мења се и сада гласи: 
URIN TRAKE pakovanje 218 
 
II- Продужава се рок за подношење понуда до 07.03.2019.год. до 09,00 часова. 
- Јавно отварање понуда обавиће се се последњег дана истека рока за достављање понуда 
07.03.2019. год у 10,00 часова, у Дому здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, сала на III 
спрату.  
 
Све остало наведено конкурсном документацијом р.бр. 7/2019-П добара Лабораторијски реагенси и 
потрошни материјал за 2019. год., објављене на Порталу јавних  набавки и Интернет страници  Дома 
здравља ,,Вождовац“ дана 26.02.2019.год. остаје непромењено. 
  
У прилогу конкурсна документација (са изменама и допунама) за јавну набавку р.бр. 7/2019-П добара 
Лабораторијски реагенси и потрошни материјал за 2019. год 
 
  
С поштовањем, 
                      Дом здравља “Вождовац“   
                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                            Комисија за јавну набавку р.бр. 7/2019-П, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 HDL/LDL Cholesterol 
Control Serum pakovanje 1   

 

30 Control Serum pakovanje 1   
 

 
SUPPLIES 

31 Wash Solution 4x2L 
(AU480/AU680) pakovanje 3   

 

32 ISE Na/K Selectivity Check 
2 x 25 ml pakovanje 1   

 

33 ISE Internal Reference 2 x 
25 ml pakovanje 1   

 

34 ISE Cleaning Solution 6 x 
500 ml pakovanje 1   

 

  U K U P N O 
 

  

  P D V 
 

  

  S V E G A 
 

  

 
- Реагенси морају бити течни, концентровани, спремни за рад у паковањима која се могу директно поставити 
на апарат без пресипања. 
- За поједине производе наведен је генерички назив, или назив производа произвођача чији квалитет 
одговара потребама Дома здравља. 
- Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за исти 
квалитет или одговарајуће наведеном. 
- У вези квалитета понуђачи су обавезни да се придржавају одредаба Закона о производњи и промету лекова 
и помоћних лековитих и медицинских средстава. 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 2. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а по комаду за тражени предмет јавне 
набавке(заокружена на две децимале); 

 у колони 3. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 2.) са траженим количинама (које су наведене у колони 1.);  

 у колони „укупно“ уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако 
што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 2.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 1.); 

       у колони „ПДВ“ уписати колико износи ПДВ за тражени предмет јавне набавке; 
       у колони „свега“ уписати колико износи укупна цена предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
         Место и датум:                                                              Потпис овлашћеног лица: 

______________                                 _________________________                                
М.П. 

 
Напомена: 
Образац 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 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. 
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Обр. 10.  
Дом здравља „Вождовац“            
Место:Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број јавне набавке : 7/2019-П   
 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ- ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
ЈН 7/2019-П набавка добара-Лабораторијски реагенси и потрошни материјал за 2019. год., и то:  
Партијa III -     Реагенси за анализатор урина IRIS 
 
R.b. NAZIV DOBRA Jedinica 

mere 
Kol.u 
jed.mere 
(1) 

Poj.cena 
po jed. 
mere(2) 

Ukupan 
iznos 
(3) 

Proizvodjač 

1 IQ LAMINA pakovanje 25    
2 IQ KALIBRATOR pakovanje 2    
3 

IQ KONTROL FOCUS pakovanje 2 
   

4 IRIS DILUENT pakovanje 1    

5 IRIS SISTEM CLEANER pakovanje 1    

6 URIN TRAKE pakovanje 218    

7 CA/CB/CC Kontrola 
hemijskog analizatora pakovanje 1    

8 CAL CHEKS pakovanje 1    

9 WASH SOLUTION pakovanje 10    

  U K U P N O:   

  PDV:   

  S V E G A:   

 
- Реагенси морају бити течни, концентровани, спремни за рад у паковањима која се могу директно поставити 
на апарат без пресипања. 
- За поједине производе наведен је генерички назив, или назив производа произвођача чији квалитет 
одговара потребама Дома здравља. 
- Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за исти 
квалитет или одговарајуће наведеном. 
- У вези квалитета понуђачи су обавезни да се придржавају одредаба Закона о производњи и промету лекова 
и помоћних лековитих и медицинских средстава. 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 2. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а по комаду за тражени предмет јавне 
набавке(заокружена на две децимале); 

 у колони 3. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 2.) са траженим количинама (које су наведене у колони 1.);  

 у колони „укупно“ уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако 
што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 2.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 1.); 

       у колони „ПДВ“ уписати колико износи ПДВ за тражени предмет јавне набавке; 
       у колони „свега“ уписати колико износи укупна цена предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
         Место и датум:                                                              Потпис овлашћеног лица: 

______________                                 _________________________                                
М.П. 

Напомена: 
Образац 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 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 е који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац 
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