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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 3269 од 03.11.2017.године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3270 од 
03.11.2017.године, припремљена је: 

 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 
 

у поступку јавне набавке мале вредности добра 
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, ПО ПАРТИЈАМА 

 
ЈН број 14/2017 

 
 

I Наручилац Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, врши измене 
конкурсне документације у поступку јавне набавке добра - средства за 
хигијену и дезинфекцију, по партијама, за коју се спроводи поступак јавне 
набавке мале вредности, ЈН број 14/2017, због измена техничке 
спецификације добара која су предмет набавке у Партији 5 - Средства за 
дезинфекцију за инструменте, прибор и опрему, као што следи: 
 
1) У Поглављу II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и слично, због измена 
техничке спецификације добара која су предмет набавке у Партији 5 - 
Средства за дезинфекцију за инструменте, прибор и опрему, на страни 
5/59 конкурсне документације, мења се део: Техничке карактеристике, 
количина и опис добара, за Партију 5 - Средства за дезинфекцију за 
инструменте, прибор и опрему, тако да сада гласи: 
 
"Техничке карактеристике, количина и опис добара:  
 
Партија 5 - Средства за дезинфекцију за инструменте, прибор и 
опрему 
 

Ред.бр. Назив Јединица 
мере 

Количина 

1. 

Dezificijens za instrumente, pribor i 
laboratorijsku opremu (gigasept AF forte 
ili odgovarajući); 
(koncetrat) 

литар 10 

 
2) У Поглављу II - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и слично, због измена 
техничке спецификације добара која су предмет набавке у Партији 5 - 
Средства за дезинфекцију за инструменте, прибор и опрему, на страни 
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6/59 конкурсне документације, мења се део: Обезбеђивање гаранције 
квалитета, тако да сада гласи: 
 
"Обезбеђивање гаранције квалитета: 
Понуђач је у обавези да приложи уверење о квалитету или одобрење за 
употребу (атест) издато од стране надлежне установе. 
Сви приложени атести и одобрења морају бити на српском језику. 
Понуђач који доставља понуду за Партију 5. Средства за дезинфекцију 
за инструменте, прибор и опрему, дужан је да поред уверења о 
квалитету достави и Решење АЛИМС-а са роком важности у време 
подношења понуде и у периоду трајања уговора. 
Понуђач који нуди друга одговарајућа добра у односу на она која су 
утврђена техничким карактеристикама (спецификацијом), уз понуду 
обавезно доставља изјаву (заједно са изјавом произвођача, заступника 
или представника произвођача, односно носиоца дозволе) у којој 
изјављује да нуди друга одговарајућа добра која одговарају 
карактеристикама траженог добра (изјава у слободној форми), уз које 
доставља: 
- каталог понуђеног добра - из кога су видљиве техничке карактеристике 
добра, квалитет, облик паковања и сл. или оригинални произвођачки 
каталог преведен на српски језик од стране сталног судског тумача који 
садржи тражене техничке карактеристике добра; 
- сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке 
карактеристике и квалитет понуђеног добра; 
- дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране 
Агенције за лекове и медицинска средства." 
 
3) У Поглављу IV - Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у делу 
ДОДАТНИ УСЛОВИ, због измена техничке спецификације добара која су 
предмет набавке у Партији 5 - Средства за дезинфекцију за инструменте, 
прибор и опрему, допуњава се додатни услов из тачке 4), на страни 9/59 
конкурсне документације, са текстом као што следи:  
 
"Понуђач који нуди друга одговарајућа добра у односу на она која су 
утврђена техничким карактеристикама (спецификацијом), уз понуду 
обавезно доставља изјаву (заједно са изјавом произвођача, заступника 
или представника произвођача, односно носиоца дозволе) у којој 
изјављује да нуди друга одговарајућа добра која одговарају 
карактеристикама траженог добра (изјава у слободној форми), уз које 
доставља: 
- каталог понуђеног добра - из кога су видљиве техничке карактеристике 
добра, квалитет, облик паковања и сл. или оригинални произвођачки 
каталог преведен на српски језик од стране сталног судског тумача који 
садржи тражене техничке карактеристике добра; 
- сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке 
карактеристике и квалитет понуђеног добра; 
- дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране 
Агенције за лекове и медицинска средства." 
 
4) У Поглављу IV - Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у делу 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, због измена 
техничке спецификације добара која су предмет набавке у Партији 5 - 
Средства за дезинфекцију за инструменте, прибор и опрему, допуњава 
се додатни услов из тачке 4), на страни 12/59 конкурсне документације, 
са текстом као што следи:  
 
"Понуђач који нуди друга одговарајућа добра у односу на она која су 
утврђена техничким карактеристикама (спецификацијом), уз понуду 
обавезно доставља изјаву (заједно са изјавом произвођача, заступника 
или представника произвођача, односно носиоца дозволе) у којој 
изјављује да нуди друга одговарајућа добра која одговарају 
карактеристикама траженог добра (изјава у слободној форми), уз које 
доставља: 
- каталог понуђеног добра - из кога су видљиве техничке карактеристике 
добра, квалитет, облик паковања и сл. или оригинални произвођачки 
каталог преведен на српски језик од стране сталног судског тумача који 
садржи тражене техничке карактеристике добра; 
- сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке 
карактеристике и квалитет понуђеног добра; 
- дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране 
Агенције за лекове и медицинска средства." 
 
5) У Поглављу VI - Обрасци који чине саставни део понуде, у Обрасцу 
понуде (Образац 1), због измена техничке спецификације добара која су 
предмет набавке у Партији 5, врше се измене у тачки 5) Опис предмета 
набавке за Партију 5 - Средства за дезинфекцију за инструменте, прибор 
и опрему, на страни 24/59 конкурсне документације, тако да се уноси 
нови назив који је предмет набавке, који сада гласи: 
 
"Dezificijens za instrumente, pribor i laboratorijsku opremu (gigasept AF forte 
ili odgovarajući); 
(koncetrat)" 
 
Нови Образац понуде (Образац 1) - тачка 5) Опис предмета набавке за 
Партију 5 - Средства за дезинфекцију за инструменте, прибор и опрему, 
са унетим изменама и допунама, представља саставни део Измене 
конкурсне документације. 
 
6) У Поглављу VI - Обрасци који чине саставни део понуде, у Обрасцу 
структуре цене (Образац 2), због измена техничке спецификације добара 
која су предмет набавке у Партији 5, врше се измене у Обрасцу 
структуре цене за Партију 5 - Средства за дезинфекцију за инструменте, 
прибор и опрему, на страни 30/59 конкурсне документације, тако да се 
уноси нови назив који је предмет набавке јавне набавке, који сада гласи: 
 
"Dezificijens za instrumente, pribor i laboratorijsku opremu (gigasept AF forte 
ili odgovarajući); 
(koncetrat)" 
 
Нови Образац структуре цене (Образац 2) за Партију 5 - Средства за 
дезинфекцију за инструменте, прибор и опрему, са унетим изменама и 
допунама, представља саставни део Измене конкурсне документације. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
Набавка добра - средства за хигијену и дезинфекцију, по партијама, ЈН 
број 14/2017 
 
Партија 5 - Средства за дезинфекцију за инструменте, прибор и опрему 

 
 

Р.б
. 

 
Назив 

 
Јединица 
мере 

 
Количина  

 
Атест / 
Одобрење 

 
Произво
ђач 

Цена по 
јединици 
мере 
(без 
ПДВ) 

 
Укупно 
(без ПДВ) 

1. Dezificijens za 
instrumente, pribor i 
laboratorijsku opremu 
(gigasept AF forte ili 
odgovarajući); 
(koncetrat) 

 
 
 
 
 
литар 

 
 
 
 
 

10 

    

 
 
Укупна цена без ПДВ-а 
 

 
 

 
ПДВ _____% 
 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок плаћања 
(не краћи од 60 дана од дана пријема фактуре) 

 

 
Рок важења понуде 
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 
Рок испоруке 
(не дуже од 3 дана од дана пријема наруџбине) 

 

 
Место и начин испоруке: 
 

 
ФРАНКО магацин купца 

 

Напомене:  
Испорука је сукцесивна, према потребама и наруџбинама наручиоца. 
Наведене количине су оквирне количине које су наручиоцу потребне за 
дванаест месеци и наручилац нема обавезу да у току реализације уговора о 
јавној набавци купи све наведене артикле и количине. 
Образац понуде за сваку партију посебно 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 понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 
 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Партија 5 - Средства за дезинфекцију за инструменте, прибор и 

опрему 
 

Предмет ЈН 

 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Dezificijens za 
instrumente, pribor i 
laboratorijsku opremu 
(gigasept AF forte ili 
odgovarajući); 
(koncetrat) 

 
 
 
 
 

10 

    

УКУПНО: 

 

  

 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
▪ у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за 

сваки тражени предмет јавне набавке; 
▪ у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за 

сваки тражени предмет јавне набавке; 
▪ у колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки 

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

▪ у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну 
цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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II  Због изменa конкурсне документације из тачке I осам или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, наручилац продужава рок за 
подношење понуда и објављује обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда, те се у складу са истим, врше следеће измене у 
конкурсној документацији: 
 
1) У Поглављу I - Општи подаци о јавној набавци, у Одељку 7. Последњи 
дан рока, односно датум и сат за подношење понуда, на страни 4/59 
конкурсне документације, мења се последњи дан рока, односно датум за 
подношење понуда, тако да сада гласи: 
 
"Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:  
Рок за подношење понуда је 01.12.2017.године (петак) до 10,30 часова, 
без обзира на начин доставе."  
 
2) У Поглављу I - Општи подаци о јавној набавци, у Одељку 8. Подаци о 
месту, времену и начину отварања понуда, на страни 4/59 конкурсне 
документације, мења се дан отварања понуда, тако да сада гласи: 
 
"8. Подаци о месту, времену и начину отварања понуда:  
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 
01.12.2017.године (петак) у 11,00 часова, у просторијама Дома здравља 
Кула, Трг ослобођења 9, у Кули, у присуству овлашћених представника 
понуђача." 
 
3) У Поглављу VIII - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у 
Одељку 2. Начин подношења понуда, на страни 46/59 конкурсне 
документације, мења се податак о датуму пријема благовремене понуде, 
тако да сада гласи: 
 
"Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 01.12.2017.године до 10,30 часова." 
 
4) У Поглављу VIII - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у 
Одељку 15. Начин, место и рокови за подношење понуда, на страни 
54/59 конкурсне документације, мења се последњи дан рока, односно 
датум за подношење понуда, тако да сада гласи: 
 
"Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:  
Рок за подношење понуда је 01.12.2017.године (петак) до 10,30 часова, 
без обзира на начин доставе."  
 
5) У Поглављу VIII - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у 
Одељку 16. Место, време и начин отварања понуда, на страни 54/59 
конкурсне документације, мења се дан отварања понуда, тако да сада 
гласи: 
 
"Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 
01.12.2017.године (петак) у 11,00 часова, у просторијама Дома здравља 
Кула, Трг ослобођења 9, у Кули, у присуству овлашћених представника 
понуђача. 



Измена конкурсне документације у поступку ЈН 14/2017             Страна 8 од 8 
 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано 
лице, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача." 
 
III У складу са наведеним изменама у конкурсној документацији, и у 
Позиву за подношење понуде, мењају се подаци о последњем дану рока 
за подношење понуда и дану отварања понуда. 
 
IV Позив за подношење понуде са унетим изменама, као и измене 
конкурсне документације са новим обрасцима објављују се на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници наручиоца Дом здравља Кула.                                                                                        

 
 
 

                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 
 
 

                                            1. Јасмина Булатовић _____________________ 
 
                                            2. Игор Милић __________________________ 
 
                                            3. Слободанка Јанковић ___________________  
                                                                          

  


