
 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку добара у поступку мале вредности –резервисана јавна набавка, ЈН 30/2019 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 

услуга – резервисана јавна набака, ЈН 30/2019 - Набавка душека 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, резервисана 
јавна набавка, Наручилац чини следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

За јавну набавку мале вредности добара, резервисана јавна набавка, број 30/2019 - Набавка 

душека за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

1) Наручилац у додатним условима на позицији 1 пословни капацитет у делу Начина 

доказивања додатног услова брише тачку 2 – Потврде о референтним набавкама 

(образац број 5) јер Наручилац сматра да су довољан доказ образац број 4- Списак 

најважнијх испоручених добара као и фотокопија уговора или рачуна из којих се 

јасно може видети да је понуђач испоручио предметна добра.  

 

2) Сходно претходној измени, Наручилац врши измену додатног услова на позицији 1 

пословни капацитет у делу Начина доказивања додатног услова врши измена текста 

на тачки 3 код позиције 1 додатног услова који гласи: 

„фотокопије уговора који се односе: на наручиоце од којих су достављење Потврде 

из којих се јасно види предмет набавке или копије рачуна који се односе на исте 

наручиоце од којих су достављене Потврде, који у укупном збиру не могу бити мањи 

од вреднсоти достављених потврда о референтним набавкама, из којих се јасно види 

на који предмет набавке се односе“ 

 

Тако да сад начин доказивања додатног услова тачка 3 постаје тачка 2 и гласи : 

„фотокопије рачуна или уговора купаца који су наведени у Обрасцу број 4 Списак 

најважнијх испоручених добара-стручне референце, из којих се јасно види да је 

понуђач испоручио предметна добра“  

 

3) у делу који се односи на образац понуде број 3, Наручилац врши измене, јер није 

раздвојио величину душека по посебним ставкама како би понуђачи дали 

правилно јединичне цене. Образац број 3 се мења тако да сада гласи: 



 

Образац бр. 3 

 

На основу позива за достављање понуда за резервисану јавну набавку мале вредности 

добара бр. 30/2019 – Набавка душека по спецификацији Наручиоца, достављамо вам 

следећу: 

 

ПОНУДУ број________ 
За душеке  

 
а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

(заокржити одговарајуће) 

 

Опис позиције 
Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВом 

       

Душек 
Основа:  

Ојачана филцом-жичано језгро је 

типа Boneell густо распоређених 

опруга пречника 2,2мм и висине 

14цм, које овом душеку дају 

еластичност и чврстоћу. Језгро је 

упаковано у бокс сунђера који 

ојачава бочне стране дуека, а који 

заједно са залепљеним филцом 

штити штепану плочу од ошћтећења 

и даје јој чврстину. 

 

Пуњење: 

Полиуретан 25 кг/м
3
-2цм 

Памук 600 г/м
2 
(летња страна) 

Вуна 600 г/м
2 
(зимска страна)  

 

Навлака: 

Ретекс 13г/м
2
 

Полиуретан 20кг/м3-0,5цм 

Полиестерска вата (кофлин) 300г/м
2
 

Платно-памучна тканина и PES 

 

Висина:  Cca 26cm 

 

Тврдоћа : 4 до 5 

  

    

90x200 cm ком 127     

90x196 cm ком 5     

100x200 cm ком 1     

80x200 cm ком 5     

160x200 cm ком 7     

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а       

ПДВ       

УКУПНО СА ПДВ-ом       



 
1. Рок испоруке је _________ (не дуже од 15 календарских дана од дана ступања на правну 

снагу уговора). 

2. Период гаранције ___________( не краће од 5 година) 

3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (__________) подизвођача (уписати број 

подизвођача).                                                                       словима             

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом. 

5. Важност понуде износи ____  (словима: _____________________)  дана од дана отварања 

понуда (не краћи од 60 дана).  

6. Начин плаћања: без аванса, по испоруци у року од _____ дана (не мање од 45 дана и не 

дуже од 60 дана) – описати: _____________________________________________  

 

 

 

Напомена:  

 Копирати у потребном броју примерака  
 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.  

 Потребно је попунити све артикле из понуде, у супротном понуда ће бити неприхватљива. 

 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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом 
оверити образац понуде.  

 

 

 

Датум:    _______________               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                                              M.П                 _____________________________________ 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

              ____________________________________ 

 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  01.10.2019. године 


