
 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку добара у поступку мале вредности бр. 08/2019 

 

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

услуга бр. 10/2019 - Набавка баштенског намештаја за објекат „Курсалон“ 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 добара у отвореном поступку, број 10/2019 - Набавка баштенског 

намештаја за објекат „Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи. 

 

1) у делу који се односи на образац понуде број 3, додаје се слика столице и стола 

како би понуђачи имали јаснији увид у потребе Наручиоца, образац број 3 се 

мења тако да сада гласи: 



 

Образац бр. 3 

 

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 08/2019 -  

Набавка баштенског намештаја за објекат „Курсалон“ Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи , достављамо следећу:                                              

 

П О Н У Д У 
 

Р.

б. 

Предмет 
Јед. 

мере 

Количин

а 

Јединична 

цена, без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

Без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5  6  

1. 

Столица метлна са 

руканаслоном и столичаркама 
 димензије 550x700x1020 mm 

Контструкција столице цев 

Седални део профилисан метал у 

облику летвице 

Леђни део испуна мрежа 

ПВЦ заштита од гребања пода 

Пластифицирана 

Столичарка: 

Седални део сунђер d=100мм 

Леђни део сунђер d=60мм 

Пресвлака: мебл по избору купца 

 

Ком 120 

   

2. 

Сто метални квадратни, 

димензија 800x800 x750мм,  

ноге стола Fi 40x2мм 

носач плоча стола цев 40x40 

плоча стола профилисаном лим 

d=2мм 

ПВЦ заштита од гребања пода 

Пластифицирано 

ком 30 

   



 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а    

ОБРАЧУНАТИ ПДВ    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом    

 

1. Рок испоруке у року од ________ дана (не дуже од 30 дана) од дана закључења уговора.  

2. Рок плаћања је ________ дана (не може краћи од 30 дана ни дуже од 45 дана) од дана 

испостављања рачуна који испоставља понуђач . 

3. За извршење јавне набавке ангажујемо _______( ________словима) подизвођача (уписати број 

подизвођача). словима  

4. Важност понуде износи ____  дана (минимум 30 дана) од дана отварања понуда.  

5. Гарантни рок износи__________________________________дана.  

 
Напомена:  

 Понуђач треба да попуни све артикле из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
неприхватљива. 

 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.  

 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. 

 

Датум         М. П.  

____________________________ 

 

Потпис овлашћеног лица: 
 

____________________________________ 
 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  22.0.2019. године 


