
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
	Text2: Хајдук Вељкова 10
	Text3:  www.izzzdiovns.rs
	Text5: Опис предмета набавке: набавка добара - Санитетски и остали потрошни медицински материјал - потрошни материјал за обављање делатности Број јавне набавке: ЈН 4-05д/17Назив и ознака из општег речника набавке: 33140000 – Медицински потрошни материјал
	Text6: 7.112.705,00 динара без ПДВ-а 
	Text7: 7.468.340,25 динара без ПДВ-а 
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	Text12: Уговор број 1123 од 25.04.2017. године закључен је са добављачем "B.Braun Adria RSRB" д.о.о. Београд (МБ 20722967; ПИБ 107006237)
	Dropdown2: [Добра]
	Text8: Наручилац је благовремено, Одлуком  о покретању поступка број 4-06д/18-1 од 19.03.2018. покренуо отворени поступак јавне набавке број 4-06д/18 – набавка добара – Санитетски и остали потрошни медицински материјал, обликован у 140 партија. Позив за подношење понуда објављен је 20.03.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту Института, а отварање понуда ће се спровести 04.04.2018. године.Услед тренутне епидемиолошке ситуације на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – епидемија малих богиња и епидемија вируса грипа - инфлуенце, а самим тим и већег броја пацијената, знатно се повећала потрошња појединог санитетског и осталог потрошног медицинског материјала. Повећана је потрошња шприцева, система за инфузионе пумпе, пратећег материјала за пружање терапије пацијентима (каниле, трокраке славине) и  заштитног материјала како за пацијенте, тако и за медицинско особље (хируршке капе, каљаче, маске, прегледне рукавице, хируршке рукавице).С обзиром да се реализација уговора закључених у отвореном поступку јавне набавке број 4-06д/18, може очекивати тек око 25.04.2018. године, Наручилац је због објективног разлога – тренутне епидемиолошке ситуације, принуђен да током трајања уговора број 1123 од 25.04.2017. године, повећа обим предмета набавке до 5% од укупне вредности закључених уговора.Наручилац је у конкурсној документацији јавне набавке број 4-05д/17 на страни 15/32 и 22/32 члан 2. модела уговора, и члан 2. уговора јасно и прецизно навео могућност измена током трајања уговора у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН. Извод из конкурсне документације на страни 15/32 и 22/32 члан 2. модела уговора, и члан 2. 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“.


