
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
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	Text5: Набавке добара-Набавка хемикалија и фласкова за култивацију хуманих ћелија, ЈН 4-09д/16Назив и ознака из општег речника набавке: потрошни материјала  за обављање делатности Партијa број 1.1 - Ин Витро дијагностички медицински материал за потребе цитогенетске лаборaторије – Амниомаx ИИ Цомплете Медиум Лиqуид или “одговарајуће”33696000 – Реагенси и контрасти 33140000 – Медицински потрошни материјал
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	Text7: 1.882.430,00 динара без ПДВ-а 
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	Text8:  Наручилац је благовремено Одлуком  o покретању поступка бр. 4-04д/17-1 од 24.02.2017. покренуо  отворени поступк Јавне набавке  бр 4-04д/17 – набавка добара- Набавка хемикалија и фласкова за култивацију хуманих ћелија, партија број 1.Ин Витро дијагностички медицински материјал за потребе цитогенетске лабораторије – Комплентан течни медиум за култивацију амниоцита –  Amniomax II Complete Medium liquid или “одговарајући”, Комплентан течни медиум за култивацију лимфоцита периферне крви   –  PB-MAX Kariotyping Medium (1x) лиqуид или “одговарајући”, Colcemid  –  KaryoMac Colcemid или “одговарајући”.У предметном поступку поднет је Захтев  за заштиту права дана 15.03.2017. године. Наручилац је у складу са чл.150. ЗЈН, даном 15.03.2017.г, зауставио  даље активности у поступку јавне набавке. Обзиром да је поступак заштите пред Републичком комисијом у току, Наручилац је због објективног разлога поднетог захтева за заштиту права и заустављања тока поступка, принуђен да током трајања уговора бр. 4014 од 11.10.2016.године повећа обим предмета набавке до 5% од укупне вредности  закљученог уговора.Извод из конкурсне документације на стр. 12/29 и 19/29 чл.2. модела уговора:"Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из Члана 39. став 1. овог закона"


