
 

 

Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/1670-2 

Датум: 24.05.2018. године. 

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015”) Комисија за ЈН 09-1.1.18/2018.„Мамограф дигитални са радном станицом“ врши: 

 

ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                  

КОМИСИЈА у року предвиђеном за подношење понуда врши допуну конкурсне документације, 

исту објављује на порталу ЈН и на својој интернет страници. 

 

У  КД у делу II за ЈН 09-1.1.18/2018- „Мамограф дигитални са радном станицом“ 

1)   Наручилац је навео:    

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ 

 

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета: 

  

Приликом примопредаје предмета јавне набаке, записником који потписују наручилац и 

испоручилац констатују да је испоручена роба квалитативно и квантитативно одговарајућа 

предмету јавне набавке и да је добављач испунио све соје доспеле обавезе  

Понуђач даје гаранцију у погледу квалиета, исправности и сервисирања добра, гарантни лист и 

сл., финансијску гаранцију (меница за добро извршење посла,) а све у складу са понудом. 

- Понуђач доставља оверену изјаву-гаранцију произвођача да ће обезбедити резервне делове за 

оправку уређаја који је предмет ове јавне набавке, у наредних седам година. 

 

У  КД у делу VI за ЈН 09-1.1.18/2018- „Мамограф дигитални са радном станицом“ 

2)   Наручилац је навео:    

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ И ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ 

САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

12. Подаци  о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

финансијског испуњења обавеза понуђача 

Средство финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења 

уговораза добро извршење посла ће бити: 

- БЛАНКО МЕНИЦА, потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 

од 10% од укупне вредности уговора без пореза, са роком важења 30 дана дужим од рока важења 

уговора, односно укупног извршења свих уговорених обавеза. 

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да понуђач не 

извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Меница за добро извршење посла биће враћена понуђачу по истеку рока важења менице. 



Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следеће документа: 

- менично овлашћење 

- фотокопију картона депонованих потписа 

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)  

- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке. 

 

 

У  КД у делу VII за ЈН 09-1.1.18/2018- „Мамограф дигитални са радном станицом“ 

3)   Наручилац је навео:   

 
VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈН бр. 09-1.1.18/2018 

                набавка медицинске опреме „Мамограф дигитални са радном станицом“ 

Члан 5. 

Средства финансијскпг пбезбеђеоа кпје дпставља изабрани ппнуђач приликпм закључеоа 

угпвпра: 

- За дпбрп извршеое ппсла : БЛАНКО МЕНИЦА, пптписана и пверена, са меничним 

пвлашћеоем на пппуну у висини пд 10% пд укупне вреднпсти угпвпра без ппреза, са рпкпм 

важеоа 30 дана дужим пд рпка важеоа угпвпра, пднпснп укупнпг извршеоа свих угпвпрених 

пбавеза. 

Предметна меница за дпбрп извршеое ппсла, активираће се у случају да ппнуђач не 

извршава угпвпрене пбавезе у рпкпвима и на начин предвиђен угпвпрпм. 

Меница за дпбрп извршеое ппсла биће враћена ппнуђачу пп истеку рпка важеоа менице. 

Уз пдгпварајућу меницу изабрани ппнуђач је дужан да дпстави и следеће дпкумента: 

меничнп пвлашћеое, фптпкппију картпна деппнпваних пптписа, фптпкппију пверенпг захтева за 

регистрацију меница пд стране ппслпвне банке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРШИ СЕ ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ / ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА 

 

 

 



 

1) У  КД у делу II за ЈН 09-1.1.18/2018- „Мамограф дигитални са радном станицом“ 
    Комисија врши допуну која гласи:  

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ 

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета: 

Приликом примопредаје предмета јавне набаке, записником који потписују наручилац и 

испоручилац констатују да је испоручена роба квалитативно и квантитативно одговарајућа 

предмету јавне набавке и да је добављач испунио све соје доспеле обавезе  

Понуђач даје гаранцију у погледу квалиета, исправности и сервисирања добра, гарантни лист и 

сл., финансијску гаранцију (меница за добро извршење посла, меница за отклањање 

недостатака у гарантном року) а све у складу са понудом. 

- Понуђач доставља оверену изјаву-гаранцију произвођача да ће обезбедити резервне делове за 

оправку уређаја који је предмет ове јавне набавке, у наредних седам година. 

У  КД у делу II за ЈН 09-1.1.18/2018- „Мамограф дигитални са радном станицом“ 

2)   Комисија врши допуну која гласи:  

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ И ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ 

САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

12. Подаци  о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

финансијског испуњења обавеза понуђача 

Средство финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења 

уговораза добро извршење посла ће бити: 

- БЛАНКО МЕНИЦА, потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 

од 10% од укупне вредности уговора без пореза, са роком важења 30 дана дужим од рока важења 

уговора, односно укупног извршења свих уговорених обавеза. 

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да понуђач не 

извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Меница за добро извршење посла биће враћена понуђачу по истеку рока важења менице. 

Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следеће документа: 

- менично овлашћење, фотокопију картона депонованих потписа, фотокопију ОП обрасца  

(обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача) фотокопију овереног  захтева за 

регистрацију меница од стране пословне банке. 

 И Меницу за отклањање недостатака у гарантном року, 
 У тренутку примопредаје добара, са ОП обрасцем, фотокопију картона депонованих 
потписа потврдом пословне банке о извршеној регистрацији и меничним овлашћењем 
којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудски иницирати наплату у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важења који је 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу 
за отклањање недостатака у гарантном року уколико добављач не буде извршавао своје 
гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. Уколико 
добављач не достави меницу у траженом року, Наручилац ће уновчити меницу за добро 
извршење посла. 

 

 



 
У  КД у делу VII за ЈН 09-1.1.18/2018- „Мамограф дигитални са радном станицом“ 

3)   Комисија врши допуну која гласи: 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈН бр. 09-1.1.18/2018 

                набавка медицинске опреме „Мамограф дигитални са радном станицом“ 

Члан 5. 

Средства финансијскпг пбезбеђеоа кпје дпставља изабрани ппнуђач приликпм закључеоа 

угпвпра: 

- За дпбрп извршеое ппсла : БЛАНКО МЕНИЦА, пптписана и пверена, са меничним 

пвлашћеоем на пппуну у висини пд 10% пд укупне вреднпсти угпвпра без ппреза, са рпкпм 

важеоа 30 дана дужим пд рпка важеоа угпвпра, пднпснп укупнпг извршеоа свих угпвпрених 

пбавеза. 

Предметна меница за дпбрп извршеое ппсла, активираће се у случају да ппнуђач не 

извршава угпвпрене пбавезе у рпкпвима и на начин предвиђен угпвпрпм. 

Меница за дпбрп извршеое ппсла биће враћена ппнуђачу пп истеку рпка важеоа менице. 

Уз пдгпварајућу меницу изабрани ппнуђач је дужан да дпстави и следеће дпкумента: 

меничнп пвлашћеое, фптпкппију картпна деппнпваних пптписа, фптпкппију пверенпг захтева за 

регистрацију меница пд стране ппслпвне банке. 

И захтева 
 

 Меницу за отклањање недостатака у гарантном року 
 
У тренутку примопредаје добара, са ОП обрасцем, фотокопију картона депонованих потписа 
потврдом пословне банке о извршеној регистрацији и меничним овлашћењем којим овлашћује 
наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати 
наплату у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 30 (тридесет) 
дана дужи од гарантног рока.  
 
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року уколико добављач не 
буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној 
набавци.  
 
Уколико добављач не достави меницу у траженом року, Наручилац ће уновчити меницу за добро 
извршење посла. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                Комисија за ЈН 09-1.1.18/2018   


