
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12),  директор 
Завода за јавно здравље Ваљево објављује  

 

 
Измену конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 4592-5МВ/2016- 

набавка добара-угаљ : 

Нови рок за достављање понуда је 16.08.2016. године до 11 часова. 

 

 На страни 5. измена количине:   

 III ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА 

 

 

Ред.број Назив Количина 

1  Висококалорични мрки угаљ 20 тона 

2  Висококалорични лигнитни угаљ 30 тона 

 
 
 

 Висококалорични мрки угаљ мора имати просечну калоријску вредност од 18.400 кј/кг у 
гранулацији орах величине 15-40мм. 

 
Висококалорични лигнитни угаљ мора имати просечну калоријску вредност од 17.085  кј/кг у 
гранулацији комад величине 60-120мм. 

              

Рок испоруке добара је сукцесивно према захтеву  наручиоца  у количини од 3 тоне по једној 
испоруци једну годину почев од дана потписивања уговора обеју уговорних страна. 

 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач 
мора исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији. 

 

Конкурсна документација за предметну јавну набавку не садржи техничку документацију. 

 
На страни 8. брише се као доказ Изјава понуђача на меморандуму да има лице запослено на 
неодређено време овлашћено за пријављивање прекограничних и интерних трансакција у 
оквиру планова рада надлежном оператору преносног система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На страни 21. измена количине: 



5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ угља са структуром цене 
Ред.
бр. 

Назив врсте угља Количина Цена у динарима по 
тони без ПДВ-а 

Износ ПДВ-а Укупна цена по 
тони у динарима са 
ПДВ-ом 

1 Висококалорични мрки угаљ 20 тона  
 

  

2 Висококалорични лигнитни 
угаљ 

30 тона    

Укупно    

 

Укупан износ без ПДВ-а: __________________________________________________________ 

Порез на додату вредност _____%   Износ ПДВ-а: ___________________________________ 

Укупан износ са ПДВ-ом: _________________________________________________________ 

У цену урачунати: вредност испоручене робе, превоз, истовар и паковање у 
подрумске просторије. 

Свака ставка из структуре цене мора бити попуњена. У супротном понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 15 дана од дана испостављања фактуре 

Рок важења понуде-најмање 30 дана  

Рок испоруке У року од _______ а најдуже 4 дана од 
дана поруџбине,сукцесивно   у количини од 
3 тоне по позиву наручиоца до истека рока 
закључења уговора 

Место и начин испоруке Просторије Завода за јавно здравље 
Ваљево, превоз, истовар и ручно паковање 
у подрумске просторије организовано од 
стране понуђача 

Датум:                                                                                                                       Понуђач 

                                                                    М.П. 

______________________                                                                        ______________________ 

Напомене: 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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно.  

Нови рок за достављање понуда је 16.08.2016. године до 11 часова. 


