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Комора медицинских сестара  

и здравствених техничара Србије  

Б Е О Г Р А Д 

Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г 

Датум: 14.05.2014.г. 

Деловодни број:1077 /2014  

 

На основу члана 63., став 5. и члана 54., став 13., тачка 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гл. РС'' бр. 
124/2012) Комисија за јавну набавку сачињава  

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

за јавну набавку услуга бр. 1.2.3./2014 партија 1. - услуге штампе и израде промотивног материјала са 
испоруком – услуге израде USB FLASH, Наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара 

Србије Централе, са седиштем у Београду, Пилота Михајла Петровића бр. 5-г,  

 

Измене и допуне конкурсне документације имају укупно 3 стране. 

Мења се конкурсна документација за  јавну набавку услуга бр. 1.2.3./2014 партија 1. - услуге штампе и 
израде промотивног материјала са испоруком – услуге израде USB FLASH, 

У СЛЕДЕЋЕМ: 

1. На страни 5. конкурсне документације, у Одељку III, мења се део који се односи на Рок за испоруку USB 

FLASH-а, тако да уместо речи. ''најмање 4 дана'' сада стоје речи ''до 4 дана'' и гласи:  
 

''Рок за испоруку USB FLASH-а - до 4 дана од дана закључења уговора о јавној набавци''. 

Напомена: Измењена 5. страна конкурсне документације ове јавне набваке је у прилогу, на 2. страни .  
 
 

2. На страни 15. конкурсне документације, у Одељку VI, у тачки 9. мења се подтачка 9.3. Захтев у погледу рока 

испоруке, тако да уместо речи. ''најмање 4 дана'' сада стоје речи ''до 4 дана'' и гласи: 

''Рок испоруке USB FLASH-ева је до 4 дана од дана закључења уговора о јавној набавци''. 

 
Напомена: Измењена 15. страна конкурсне документације ове јавне набваке је у прилогу, на 3. страни .  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО  
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ  

 

Предмет јавне набавке бр. 1.2.3./2014- Партије 1. су услуге - услуге  штампе и израде промотивног материјала са 
испоруком – услуге израде USB FLASH - меморије 4 GB; материјал: PVC; тип: PCBACOB 4GBT-Toshiba 3D; штампа: 
на PVC-u 4/4, облик: изливен према припреми Наручиоца и изгледу USB FLASH-а приказаним на достављеној 
слици на 32. страни конкурсне документације, са натписом на полеђини КМСЗТС, паковање на палети у засебним 

фоам улошцима; тираж: 900 комада.  

Понуђач је удужан да приликом подношења понуде достави Наручиоцу и адекватан УЗОРАК USB FLASH-а, у 
складу са његовим техничким карактеристикама из става 1., 3. Поглавља- предмет јавне набавке, а према 
припреми Наручиоца и изгледу USB FLASH-а приказаним на достављеној слици на 32. страни конкурсне 
документације, ради провере квалитета штампе, материјала и саме меморије.   

 

Рок за испоруку USB FLASH-а - до 4 дана од дана закључења уговора о јавној набавци. 

Испорука: франко магацин Наручиоца, уз обавезно достављање спецификације са наведеним бројем USB FLASH 

који се испоручује и датум испоруке. 
 

Предмет набавке мора бити усаглашен са карактеристикама из поглавља 3. Техничке карактеристике. 
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9.3. Захтев у погледу рока  

Рок испоруке USB FLASH-ева је до 4 дана од дана закључења уговора о јавној набавци. 

Испорука: франко магацин Наручиоца, уз обавезно достављање спецификације са наведеним бројем USB FLASH 

који се испоручује и датум испоруке. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока 
важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које 
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза 
на додату вредност. 

У цену је урачунато цена израде предмета јавне набавке и испорука предмета јавне набавке.  

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ 
АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству 
енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

За предметну јавну набавку нису предвиђена средства финансијског обезбеђења. 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Комора медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, 

 



4/3 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  


