
  

Број: 01-1086-3/19 
Дана: 24.09.2019. године 
К У Л А, М.Тита 99 

 

ПРЕДМЕТ: ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

         На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
конкурсне документације број:
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара
05/2019 у делу како следи: 

У  делу  Захтев у погледу рока испоруке добара број

страна документације се замењуј
документацији: 

На страни 3 и страни 33 конкурсне документације мења се датум подношења понуда и 
јавног  отварања  на 26.септембар2019. године, исте странице се замењују новим 

 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИЦИ.   

 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 
страну преузму и поступе по навод

 

 

 

 

        

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
конкурсне документације број: 01-1086-3/19, објављену дана  16.09.2019. 
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара

рока испоруке добара број „ 20“ замењује се бројем

се замењујe новом страном на начин како следи

На страни 3 и страни 33 конкурсне документације мења се датум подношења понуда и 
.септембар2019. године, исте странице се замењују новим 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 
по наводима из исте.  

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
год. на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара БРОЈ:  ЈНМВ 

замењује се бројем „10“ .и истa 
на начин како следи у конкурсној 

На страни 3 и страни 33 конкурсне документације мења се датум подношења понуда и 
.септембар2019. године, исте странице се замењују новим странама. 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 



1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Добра која су предмет овог Уговора Наручилац ће Понуђачу платити у законском 
року до 45 дана по испостављеним регистрованим фактурама и по 
потписаномпримопредајном записнику о испорученим и уграђеним добрима која су 
предмет ове јавне набавке. 

Рок испоруке добара и уградње истих не може бити дужи од 10 радних дана од 
дана закључења уговора. 

Средства обезбеђења испуњења обавеза -  две сопствене бланко регистроване 
менице, менична овлашћења и картон депонованих потписа: за добро извршење посла и 
за отклањање грешака у гарантном року. 

 

Понуђач се обавезује да у року од 2 дана од дана закључења уговора  Наручиоцу 
достави једну регистровану бланко сопствену меницуу висини од 10% за добро извршење 
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Понуђач се обавезује да у тренутку записничке примопредаје,преда Наручиоцу 
једну регистровану бланко сопствену меницу у висини од 10% за отклањање грешака у 
гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

У случају да Понуђач не изврши своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 
Наручилац ће поднети банци Понуђача на наплату регистровану бланко меницу за добро 
извршење посла у вредности од 10% уговорене цене без ПДВ-а. 

У случају да понуђач не изврши обавезу отклањања грешака које би могле да 
умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, Наручилац ће поднети 
банци Понуђача на наплату регистровану бланко меницу у вредности од 10% уговорене 
цене без ПДВ-а за отклањање грешака у гарантном року. 

 

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара 

Рок испоруке добара и уградње истих који су предмет овог уговора је 10 радних 
дана од дана закључења уговора. 

9.3 Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

 



IОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 
1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 
 
 

Установа "Дом за старе и пензионере Кула" 

Кула,Маршала Тита бр.99 
www.domzastarekula.com 
ПИБ 100262942 
Матични број 08171556 

 
 
2.Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом о јавним набавкама. 
 
3.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности број 05/2019, су добра- 
медицинска опрема - у Дому за старе и пензионере Кула  
 
4.Партије: Јавна набавка ниje обликована  по партијама. 
 
5.Циљ поступка:Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 
6.Резервисана јавна набавка: Није у питању  резервисана јавна набавка. 
 
7.Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација. 
 
8.Контакт особа:  Бранка Леђенац, тел/факс025/728-150 е-mail: dsk.kula@gmail.com 
 
9.Рок и начин подношења понуда:понуде се подносе на адресу: Дом за старе и 
пензионере Кула, Маршала Тита бр. 99, 25220 Кула, путем поште или лично на 
писарници.  Рок за подношење понуда је 26.09.2019. године до 12:00 часова. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 26.09.2019. до 
12:00 часова. Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту 
адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну 
набавку добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА–  Партија број ____, за Дом за старе и 
пензионере Кула, број ЈНМВ - 05/2019 - НЕ ОТВАРАЈ „.  
 
10. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда одржаће се 26.09.2019. 
године у 12:30 часова у радним просторијама Дома за старе и пензионере Кула, Маршала 
Тита бр. 99, 25230 Кула. Отварање понуда је јавно и може да присуствује свако 
заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно да учествују само 
овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда  
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да 
наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда 
издато и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
 



VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

2. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Дома за старе и пензионере Кула, Маршала Тита 99, 25230 
Куласа назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – медицинска опрема за Дом за 
старе и пензионере Кула у Кули, адреса М.Тита број 99, ЈНМВ број 05/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
26.септембра 2019. године до 12 часова, без обзира на начин доставе. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  

У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење електронске понуде.  
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 


