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ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Подаци о уговорном органу 
 

Уговорни орган: Јавна здравствена установа Болница „Свети апостол Лука“ 

Адреса: ул. Поп Љубина бб 

ИДБ/ЈИБ: 4400044160008 

Телефон: 053/241-022 

Факс: 053/242-799 

Wеб адреса: http://www.bolnicadoboj.com/  

 

2. Подаци о особи задуженој за контакт 
 

Контакт особа: Драган Радић, економиста 

Телефон: 053/241-213 

Факс: 053/241-213 

е-маил: javne.nabavke@bolnicadoboj.com  

 

3. Попис привредних субјеката са којим су уговорни органи у сукобу интереса 
 

У складу са чланом 52. Закона не постоје привредни субјекти с којима ЈЗУ Болница “Свети 

апостол Лука” Добој не смије склапати уговоре/оквирне споразуме о јавној набавци (у 

својству понуђача, члана групе понуђача или подуговарача одабраног понуђача). 

 

4. Подаци о поступку јавне набавке 
 

5.1. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објаве обавјештења о 

набавци 
5.2. Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ-а): 164.000,00 КМ 

5.3. Врста уговора о јавној набавци : Роба 

5.4. Није предвиђено закључивање оквирног споразума 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

5. Опис предмета набавке  
 

Предмет овог поступка је набавка роба – Медицински кисеоник за потребе ЈЗУ Болница 

„Свети апостол Лука“ Добој. 

 

     Ознака и назив из ЈРЈН:  24111900-4 – Кисеоник. 

 

Предмет набавке није подијељен на лотове. 

 

Није предвиђено закључивање оквирног споразума. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена понуде. 

 

Понуђач може доставити само једну понуду. Понуде понуђача који преда или учествује са 

више понуда, самостално или у оквиру групе понуђача биће одбачене. 

 

Уговорни орган неће прихватити понуду у којој се захтјева авансно плаћање роба наведених 

у овом позиву, рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од датума фактурисања. Рок 

плаћања у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у пословним 

трансакцијама („Службени гласник Републике Српске“, број 31/18) не може бити дужи од 60 

дана. 

http://www.bolnicadoboj.com/
mailto:javne.nabavke@bolnicadoboj.com
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Услови и начин испоруке: Испорука роба вршит ће се сукцесивно у складу са потребама и 

према писаној наруџбеници Уговорног органа. Рок испоруке предметних роба због велике 

потрошње и малог складишног простора којим располаже Уговорни орган не може 

бити дужи од 24 часа од момента достављања (путем факса или е-maila) појединачне 

писане наруџбенице Уговорног органа. Испорука ће се вршити радним данима, а у случају 

погоршања епидемиолошке ситуације односно хитности и потребе уговорног органа 

испорука ће се вршити и нерадним данима (викенди и државни празници). 

 

Сва амбалажа у којoj се врши испорука медицинског кисеоника је власништво понуђача и 

понуђач је одговоран за исправност исте. Понуђач мора на располагању имати најмање десет 

батерија од 12 или 16 боца. Уговорни орган не плаћа најам, одржавање и атестирање 

амбалаже.   

 

Испорука ће се вршити према потреби уговорног органа у следећим врстама амбалаже:  
 

- у боцама запремине 40 литара, притисак пуњења 150 бара, пуњење гаса у боци 8,50 кг;  

- у боцама запремине 50 литара, притисак пуњења 150 бара, пуњење гаса у боци 10,70 кг; 

- у батеријама од 12 боца, запремина једне боце 50 литара, притисак пуњења 190 бара, 

пуњење гаса у боци 14,30 кг;  

- у батеријама од 16 боца, запремина једне боце 50 литара, притисак пуњења 190 бара, 

пуњење гаса у боци 14,30 кг; 

- у батеријама од 36 боца, запремина једне боце 40 литара, притисак пуњења 190 бара, 

пуњење гаса у боци 8,50 кг; 

- у батеријама од 25 боца, запремина једне боце 40 литара, притисак пуњења 190 бара, 

пуњење гаса у боци 8,50 кг. и 

- у батеријама од 20 боца, запремина једне боце 40 литара, притисак пуњења 190 бара, 

пуњење гаса у боци 8,50 кг. 

 

Понуђач цијену даје по килограму медицинског кисеоника и цијена робе неће се мијењати у 

току извршења уговора и не подлијеже било каквим промјенама. 

 

Понуђена цијена роба треба укључивати све обавезе везане за ту робу, а нарочито:   
                                                                                                                                                 

а) све царинске обавезе или порезе на увоз и продају или друге порезе који су већ или који 

се могу платити на компоненте и сировине које се користе у производњи или 

састављању роба, 

б) све царинске обавезе или порезе на увоз и продају или друге порезе који су већ плаћени 

на директно увезене компоненте које се налазе или ће се налазити у тој роби, 

ц) све припадајуће индиректне порезе, порезе на продају и друге сличне порезе на готове 

производе који ће се требати платити у Босни и Херцеговини, ако овај уговор буде 

додјељен, 

д) цијену превоза, 

е) осигурање, 

ф) цијену попратних (додатних) услуга наведених у ТД и 

г) други трошкови. 

 

6. Мјесто испоруке 

Мјесто испоруке: фцо ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ на адреси Поп Љубина бб, 74 000 

Добој. Превоз и истовар предметних роба врши понуђач. 

 

7. Рок испоруке 
 

Рок испоруке предметних роба због велике потрошње и малог складишног простора 

којим располаже Уговорни орган не може бити дужи од 24 часа од момента достављања 

(путем факса или е-maila) појединачне писане наруџбенице Уговорног органа. Испорука ће 



4 

се вршити радним данима, а у случају погоршања епидемиолошке ситуације односно 

хитности и потребе уговорног органа испорука ће се вршити и нерадним данима (викенди и 

државни празници). 

 

УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ  

8. Услови за квалификацију  
 

Понуђач је уз понуду дужан доставити следеће доказе: 

 

a) Актуелни извод из судског регистра или изјаву/потврду надлежног органа којом се 

доказује право понуђача да обавља професионалну дјелатности која је предмет ове 

набавке. Доказ се доставља као копија.  

 

b) Писмена Изјава понуђача о опису техничке опремљености и оспособљености, мјерама 

за обезбјеђење квалитета и опремљености и оспособљености за предметну јавну 

набавку. (Оригинал документ понуђача). 

 

c) Писмена Изјава понуђача о року испоруке предметне робе. (Оригинал документ 

понуђача).  

 

 

9. Предметни преговарачки поступак подјељен је у три фазе, како слиједи: 
 

Фаза број 1 - предквалификација: Кандидати подносе захтјеве за учешће и достављају 

захтијевану документацију за учешће у предметном преговарачком поступку без објаве 

обавјештења. Уговорни орган прегледа захтјеве за учешће који су пристигли од кандидата 

и потврђује да ли су кандидати компетентни, поуздани и способни за извршење уговора.  

 

Уговорни орган након тога врши избор кандидата који су задовољили 

предквалификационе услове и писменим путем позива кандидате да доставе своје почетне 

понуде.  

Захтјеви достављени након истека рока који је одредио уговорни орган враћају се 

кандидатима неотворени. 

 

Фаза број 2 - позив за достављање почетних понуда и на преговарање: Уговорни орган 

овим позивом шаље позив и за достављање почетних понуда понуђачима који су 

задовољили минималне захтјеве уговорног органа. Понуђачи су обавезни да доставе 

почетне понуде, јер ће се по достављању истих водити преговори о техничким, 

економским, правним и другим аспектима уговора.   

Преговори ће се водити телефонским путем са сваким понуђачем. Свим понуђачима ће се 

поставити исти захтјеви и пружит ће им се исте информације. О поступку преговора се 

сачињавају записници. 

 

Фаза број 3 - позив за достављање коначних понуда и оцјењивање коначних понуда: 

Након закључења преговора, уговорни орган упућује позив за достављање коначних 

понуда оним понуђачима са којима је преговарао. Понуђачи достављају коначне понуде, 

које се јавно отварају и које ће уговорни орган прегледати да би се осигурало да су понуде 

задовољавајуће. Задовољавајуће коначне понуде оцјењује и бодује уговорни орган. Након 

тога уговорни орган додјељује уговор понуђачу који поднесе најбоље оцјењену 

прихватљиву понуду.  

 

10. Начин достављања захтјева за учешће  
 

Захтјев за учешће, без обзира на начин достављања, мора бити запримљен у уговорном 

органу, до датума и времена и на адресу наведену у Позиву за учешће у предметном 



5 

преговарачком поступку. Сви захтјеви за учешће запримљени након тог времена су 

неблаговремени и као такви, неотворени ће бити враћени понуђачу.  

 

Захтјев за учешће се предаје на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу 

уговорног органа, у затвореној омотници на којој на предњој страни, мора бити наведено: 

 

ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој 

ул. Поп Љубина бб 

74 000 Добој 

Захтјев за  учешће у преговарачком поступку – Медицински кисеоник за потребе ЈЗУ 

Болница „Свети апостол Лука“ Добој 

Број набавке: 2478-1/21 

„НЕ ОТВАРАЈ“ 

 

На задњој страни омотнице понуђач је дужан да наведе сљедеће: 

Назив и адреса понуђача / групе понуђача 

Захтјев за учешће се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или 

уметање листова. Ако је израђен у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на 

начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Под чврстим увезом 

подразумјева се укоричена књига или понуда осигурана јемствеником и заштићена 

печатним воском или вињетом (наљепницом). Дијелове као што су узорци, каталози, 

медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани понуђач обиљежава 

називом и наводи у садржају понуде као дио понуде. 

Странице се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице. Када је захтјев 

за учешће израђен од више дијелова, странице се означавају на начин да сваки слиједећи 

дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим завршава 

претходни дио. Ако садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који имају 

оригинално нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно. Захтјев 

за учешће неће бити одбачен уколико су листови понуде нумерисани на начин да је 

обезбјеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не 

мијења, нити се битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева 

утврђених у обавјештењу о набавци и тендерској документацији. 

 
 ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

11. Мјесто, датум и вријеме за пријем захтјева за учешће: 
 

Уговорни орган: ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ 

Улица и број: Поп Љубина бб, 74 000 Добој 

Соба број: Протокол Болнице 

Датум: до 23.04.2021. године. 

Вријеме до када се примају: до 1200 часова. 

 

Документација запримљена након истека рока за пријем захтјева за учешће се враћа 

неотворена понуђачима. Понуђачи који захтјев за учешће достављају поштом преузимају 

ризик уколико понуде не стигну до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом. 

 

Уговорни орган ће 23.04.2021. године, одмах након отварања коверте са Захтјевом за 

учешће извршити и почетне преговоре телефонским путем, а заинтересовани понуђачи су 

обавезни да истог дана 23.04.2021. године до 1300 часова доставе и почетну понуду. 

Преговори о техничким, економским, правним и другим аспектима уговора ће почети да се 

воде 23.04.2021. године у 1330 часова телефонским путем. 
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Након закључења преговора, уговорни орган упућује позив за достављање коначних 

понуда оним понуђачима са којима је преговарао. Понуђачи достављају коначне понуде, 

које се јавно отварају и које ће уговорни орган прегледати да би се осигурало да су понуде 

задовољавајуће. Задовољавајуће коначне понуде оцјењује и бодује уговорни орган. Након 

тога уговорни орган додјељује уговор понуђачу који поднесе најбоље оцјењену 

прихватљиву понуду. Понуђачи коначну понуду могу доставити одмах уз почетну 

понуду.  

 

12. Повјерљивост документације привредних субјеката 
 

Понуђачи који достављају захтјев за учешће, а који садрже одређене податке који су 

повјерљиви, дужни су уз навођење повјерљивих података навести и правни основ по којем 

се ти подаци сматрају повјерљивим.  

 

Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су: 
 

a) укупне и појединачне цијене исказане у понуди; 

b) предмет набавке, односно понуђена роба, услуга или рад од које зависи поређење са 

техничком спецификацијом и оцјена да је понуда у складу са захтјевима из техничке 

спецификације; 

c) докази о личној ситуацији понуђача (у смислу одредби чл.45-51 Закона). 

 

Ако кандидат/понуђач, као повјерљиве, означи податке који према одредбама члана 11. став 

(1) Закона не могу бити проглашени повјерљивим подацима, они се неће сматрати 

повјерљивим. 

Понуђачи морају доставити Списак повјерљивих информација попуњен у складу са 

Анексом 6 Позива за учешће у предметном преговарачком поступку. Уколико понуђач нема 

информације које се сматрају повјерљивим, дужан је у Анексу 6 прецртати све рубрике и 

наведени документ  овјерити потписом овлашћене особе и печатом фирме. 

 

13. Преференцијални третман домаћег 
 

Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примијенити преференцијални третман 

домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана 

домаћег, донесеној од стране Савјета министара Босне и Херцеговине. У сврху 

поређења понуда, Уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за 

преференцијални фактор од 30% у поступцима јавних набавки код којих је објављено 

обавјештење о набавци или упућен позив кандидатима/понуђачима за поступке који 

немају обавјештење о набавци у периоду од 01.06.2020. до 01.06.2021. године.  

 

Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са 

сједиштем у БиХ и код којих, у случају уговора о јавној набавци робе, најмање 50% 

вриједности понуђене робе има поријекло из БиХ.  

 
У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана домаћег 

у предметном поступку, понуђачи су дужни доставити потврду надлежне институције у 

БиХ којом се доказује да је најмање 50% укупне вриједности од понуђене робе за извршење 

уговора поријеклом из БиХ. Тражена потврда мора бити достављена у оригиналу или 

овјереној копији не старијим од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана достављања понуде. 

 

14. Измјена, допуна и повлачење захтјева за учешће  
 

До истека рока за пријем захтјева за учешће понуђач може извршити измјену или допунити 

захтјев, на начин да у посебној коверти, на исти начин наведе све податке и то: 
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ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ 

ул. Поп Љубина бб, 74 000 Добој 

Захтјев за  учешће у преговарачком поступку – Медицински кисеоник за потребе ЈЗУ 

Болница „Свети апостол Лука“ Добој 

Број набавке: 2478-1/21 

ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПОНУДЕ 

„НЕ ОТВАРАЈ“ 
На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће: 

Назив и адреса понуђача / групе понуђача 

 

15. Поука о правном лијеку 
 

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа, у року 

наведеном у члану 101. важећег Закона о јавним набавкама БиХ. 
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АНЕКС 2 

 
 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОЧЕТНУ ПОНУДУ  

 

 
Број набавке: 2478-1/21 

 

 

                                                                                                                                            

УГОВОРНИ ОРГАН: ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“, ул. Поп Љубина бб, 74 000 Добој 

 

 

ПОНУЂАЧ: ______________________________________________________________________ 
                                                                                                  (Назив понуђача и ИД број понуђача) 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:_____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе 

понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је 

представник групе понуђача уписује и се податак да је то представник групе понуђача. 

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набаве. 

 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА (за ову понуду) 

 

Име и презиме  
 

 

Адреса  
 

 

Телефон  
 

 

Факс  
 

 

Е-маил  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА*  

 

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник групе 

понуђача. 

 

У поступку јавне набавке роба достављамо понуду и изјављујемо слиједеће:  

 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације број 2478-1/21, овом 

изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.  

 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације, у складу са 

условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним 

роковима, без икаквих резерви или ограничења.  

 

3. Цијена наше понуде без ПДВ-а је ____________________КМ  

Попуст који дајемо на цијену понуде је _____________________КМ  

Цијена наше понуде са укљученим попустом је__________________КМ  

ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)_______________КМ  

Укупна цијена за уговор са ПДВ-ом је __________________КМ  

  

У прилогу се налази и образац за цијену наше почетне понуде, који је попуњен у складу 

са захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и 

Обрасца за цијену почетне понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену почетне 

понуде.  

 

4. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% 

вриједности предметних роба су из Босне и Херцеговине, а докази да наша понуда 

испуњава услове за преференцијални третман домаћег, који су тражени тендерском 

документацијом су у саставу понуде.  

 

*Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални фактор домаћег, навести 

да се на понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег. 

 

                         _______________________________ 

(да ли понуда испуњава услове за преференцијални третман – ДА/НЕ) 

  

5. Ова понуда важи (минимално 90 дана)_____________________________, рачунајући од 

истека рока за пријем понуда, тј. до […../…../…..] (датум).  

 

 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: 

[………….............………………]  

 

Потпис овлаштеног лица: […………………………]  

 

Мјесто и датум: [……………………………...….]  

 

Печат предузећа:  
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АНЕКС 3 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ                                                             

Назив понуђача: __________________________ 

Понуда број: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок плаћања (изражен у данима): _________________________________(минимално 30, а максимално 60 дана од датума фактурисања). 

 

Рок испоруке: _______________________________________(не дужи од 24 часа од момента достављања писане наруџбенице). 

 

  

Потпис и печат овлашћеног лица понуђача __________________________         Датум: _____________2021. године 

 

 

Напомена:  

1. Цијене морају бити изражене у КМ.  

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које Уговорни орган треба платити добављачу.  

3. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.  

4. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама.  

5. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати. 

6. ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ мора бити потписан и овјерен од стране овлашћеног лица понуђача или од лица које је на основу 

пуномоћи овлашћено за потпис. 

Редни 

број 
Опис 

Јединиц

а мјере 
Количина 

Јединична 

цијена без 

ПДВ-а у КМ 

Укупна цијена 

без ПДВ-а у КМ 

1. Медицински кисеоник, чистоће 99,5% кг. 80.000 
 

 

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а   

Попуст /ако га има/ у КМ  

Укупна цијена у КМ  са попустом без ПДВ-а   
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АНЕКС 4 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА КОНАЧНУ ПОНУДУ  

 

 
Број набавке: 2478-1/21 

 

 

                                                                                                                                            

УГОВОРНИ ОРГАН: ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“, ул. Поп Љубина бб, 74 000 Добој 

 

 

ПОНУЂАЧ: ______________________________________________________________________ 
                                                                                                  (Назив понуђача и ИД број понуђача) 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:_____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе 

понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је 

представник групе понуђача уписује и се податак да је то представник групе понуђача. 

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набаве. 

 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА (за ову понуду) 

 

Име и презиме  
 

 

Адреса  
 

 

Телефон  
 

 

Факс  
 

 

Е-маил  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА*  

 

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник групе 

понуђача. 

 

У поступку јавне набавке роба достављамо понуду и изјављујемо слиједеће:  

 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације број 2478-1/21, овом 

изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.  

 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације, у складу са 

условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним 

роковима, без икаквих резерви или ограничења.  

 

3. Цијена наше понуде без ПДВ-а је ____________________КМ  

Попуст који дајемо на цијену понуде је _____________________КМ  

Цијена наше понуде са укљученим попустом је__________________КМ  

ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)_______________КМ  

Укупна цијена за уговор са ПДВ-ом је __________________КМ  

  

У прилогу се налази и образац за цијену наше коначне понуде, који је попуњен у складу 

са захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и 

Обрасца за цијену коначне понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену коначне 

понуде.  

 

4. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% 

вриједности предметних роба су из Босне и Херцеговине, а докази да наша понуда 

испуњава услове за преференцијални третман домаћег, који су тражени тендерском 

документацијом су у саставу понуде.  

 

*Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални фактор домаћег, навести 

да се на понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег. 

 

                         _______________________________ 

(да ли понуда испуњава услове за преференцијални третман – ДА/НЕ) 

  

5. Ова понуда важи (минимално 90 дана)_____________________________, рачунајући од 

истека рока за пријем понуда, тј. до […../…../…..] (датум).  

 

 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: 

[………….............………………]  

 

Потпис овлаштеног лица: […………………………]  

 

Мјесто и датум: [……………………………...….]  

 

Печат предузећа:  

 

 



 

13 

                                                                АНЕКС 5 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ КОНАЧНЕ ПОНУДЕ 

Назив понуђача: __________________________ 

Понуда број: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок плаћања (изражен у данима): _________________________________(минимално 30, а максимално 60 дана од датума фактурисања). 

 

Рок испоруке: _______________________________________(не дужи од 24 часа од момента достављања писане наруџбенице). 

 

  

Потпис и печат овлашћеног лица понуђача __________________________         Датум: _____________2021. године 

 

 

Напомена:  

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које Уговорни орган треба платити добављачу.  

3. Уговорни орган не смије имати никаке додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.  

4. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама.  

5. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати. 

6. ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ КОНАЧНЕ ПОНУДЕ мора бити потписан и овјерен од стране овлашћеног лица понуђача или од лица које је на 

основу пуномоћи овлашћено за потпис. 

Редни 

број 
Опис 

Јединиц

а мјере 
Количина 

Јединична 

цијена без 

ПДВ-а у КМ 

Укупна цијена 

без ПДВ-а у КМ 

1. Медицински кисеоник, чистоће 99,5% кг. 80.000 
 

 

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а   

Попуст /ако га има/ у КМ  

Укупна цијена у КМ  са попустом без ПДВ-а   
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                                                                                                                                            АНЕКС 6 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

Потпис и печат овлашћеног лица понуђача: 

 

_______________________________ 

 

 

Информација која је 

повјерљива 

Бројеви страница с 

тим 

информацијама, у 

понуди 

Разлози за 

повјерљивост тих 

информација – 

Правни основ 

Временски период 

у којем ће те 

информације бити 

повјерљиве 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 


