
Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
Број: 533
Датум:08.04.2016.године
МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДМЕТ:  Измена  и  допуна  конкурсне  документације  за  јавну  набавку
санитетског материјала, јавна набавка мале вредности ЈНМВ 2/2016, у складу
са  чланом  63.  Закона  о  јавним  набавкама (Сл.гласник  РС“,
бр.124/2012,14/2015,68/2015)

1.Партија 2. (страна 9) мења назив тако да уместо „Медицинска пластика“ сада
стоји „Игле брауниле“ док се ставке од 2.5 дo 2.18.бришу и формирају као посебне
партије.
2.Партија 5. (страна 11) мења назив тако да  уместо „Остали медицински потрошни
материјал“ сада стоји „Рукавице“, а ставке 5.1, 5.2 и  5.3 се бришу и формирају као
посебне партије.
3.Из партије 6.“Траке и ролне за стерилизацију“ (страна 11) бришу се ставке 6.3,
6.4, 6.5 и 6.6 и формирају као посебне партије.
4.Врши се измена за партију 9. (страна 12) у ставкама 9.1 и 9.2 тако што се  додају
речи: „или одговарајући“.
У оквиру исте партије 9.(страна 13) ставка 9.10 „Systemic solution“ се брише.
5.Врши се измена у партији 10 (страна 13) тако што се  додаје нова ставка 10.11
која гласи: „ Systemic solution-средство за испирање бихемијског апарата SPHERA“.
6. После партије 12. (страна 14) додају се нове партије:
Партија 13: Igle
Партија 14: Каteteri, sistem za infuziju i kese za urin
Партија 15: Špricevi
Партија 16:Gel za ultra zvuk
Партија 17: Špatule
Партија 18: Аku ček trake
Партија 19: Contour Plus
Партија 20: Drveni štapići i četkice
7. Врши се измена и допуна (страна 26) –образац 9- модел Уговора и то у члану 2.
тако што се додају нове и измењене патрије, а иста промена се врши на страни 27.
у члану 3.Уговора. (Прилог 2)

У  прилогу  се  налазе  измењене  стране  конкурсне  документације,  обзиром  на
измене изгледаће  као у Прилогу 1 и Прилогу 2 овог документа.

У  складу  са  чланом  63.  Закона  о  јавним  набавкама  наручилац  помера  рок  за
подношење понуда. Нови Рок за подношење понуда је 18.04.2016.године. Понуде
се подносе на адресу наручиоца :Дом здравља Мало Црниће ул. Стишка бб. 12311
Мало Црниће до 18.04.2016.године  до 15:00 часова, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда обавиће се 18.04.2016.године у 15:30 часова о чему се
објављује и одговарајуће Обавештење.
Остали услови и делови конкурсне документације остају непромењени.

Напомена: Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне
набавке  измењене  стране  конкурсне  документације  одштампају  и  приложе  као
саставни део конкурсне документације.
                                                                                          Комисија за јавну набавку
                                                                                                    ЈНМВ 2/2016


