Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку мале вредности услуга бр. 42/2017
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
услуга бр. 42/2017 - Набавка рекламног материјала за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца,
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности добара, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку мале вредности добара, број 42/2017 – Набавка рекламног материјала за
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
1) у делу који се односи на обрзац понуде за Партију 4 – Текстилни штампани
материјал, Наручилац је мења техничке спецификације и врши измену обрасца
број 3 и сада гласи:

Образац бр. 3
На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 42/2017 - Набавка рекламног материјала за
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи , достављамо следећу:

ПОНУДУ
Партија бр. 4 – Текстилни рекламни материјал са штампом
Редни
број

Назив артикла

Карактеристике артикла

Јед.мере Колич.

Качкет, шест панела, сендвич штитник, чичак
копча, материјал: памук, лагано брушени.
Величина: 58 цм, Боја: тиркизно плава, вез лого и
назив установе - конац у сребрној боји, (Уз понуду
обавезно приложити узорак/узорке артикла)

1.

Качкети

2.

Торба за

Материјал: памук, димензија: 37 x 40 x 13 цм, боја:

Ком.

100

Ком.

200

Јединична
цена РСД,
без ПДВ

Укупна цена
РСД, без
ПДВ

Укупна цена
РСД, са
ПДВ

куповину од
памука

беж, штампа флекс фолијом у златној боји (Уз
понуду обавезно приложити узорак/узорке

артикла)
Материјал: полипропилен, димензија: 20 x 25 x 7
цм, боја: црна, штампа флекс фолијом у златној
боји (Уз понуду обавезно приложити
узорак/узорке артикла)

3.

4.

Биоразградива
поклон кеса

Женске
мајице

Памучна мајица, 150 г/м2, благо струкирана,
шивена са стране, дупли штеп на рукавима и дну,
штеп око рендера и додатни штеп дуж рамена,
оковратник ојачан траком. Боја: тиркиѕ, величине:
M – 15 ком., L – 30 ком., XL – 20 ком. XXL – 5
ком. штампа флекс фолијом у сребрној боји на
предњој страни мајице и веб сајт на полеђини
(Уз понуду обавезно приложити узорак/узорке
артикла)

Ком.

250

Ком.

70

Памучна мајица, 150 г/м2, шивена из тубе, дупли
штеп на рендеру, рукавима и дну, додатни штеп
дуж рамена, оковратник ојачан траком . Боја:
тиркизно плава, Величине: L – 15 ком., XL – 30
ком. XXL – 20 ком. XXXL – 5 ком, штампа флекс
фолијом у сребрној боји на предњој страни мајице
и веб сајт на полеђини (Уз понуду обавезно
приложити узорак/узорке артикла)
5.

Мушке мајице

Ком.

Укупно РСД:

70

Понуђач гарантује да ће све понуђене производе бити у могућности да обезбеди. Уколико један
или више производа није у могућности да обезбеди, Болница није у обавези да прихвати заменски
производ уколико не испуњава захтеве наручиоца.
1. Рок испоруке је _________ (не дужи од 15) календарских дана од дана ступања на правну снагу
уговора.
2. За извршење јавне набавке ангажујемо _______( ________словима) подизвођача (уписати број
подизвођача). словима
3. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
4. Важност понуде износи ____ ( _____________________словима) дана од дана отварања понуда.
Напомена: Сви артикли садрже слике, мотиве, лого и/или назив Специјалне болнице за
рехабилитацију Бања Ковиљача, у зависности од договореног дизајна. Понуђач израђује припрему
за штампу. Штампи се може приступити након одобрења за исту од стране Специјалне болнице.
Наведени описи су минимум захтева. Могуће су корекције одређених карактеристика у договору са
понуђачем.
За питања у вези са дизајном и штампом: Биљана Стојановић, marketing@banjakoviljaca.rs
Датум
____________________________

М. П.

Име и презиме овлашћеног лица:
____________________________________
Потпис овлашћеног лица:
____________________________________

У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 20.11.2017. године

