
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
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	Text5: Набавке добара-Апарат за магнетну резонанцу јачине поља 1.5Т са припадајућом опремом за прегледе неонатуса и деце, са припремом простора (РФ кабина) за инсталацију МР системаНазив и ознака из општег речника набавке: 33100000 – медицинска опрема
	Text6: 76.755.000,00 динара без ПДВ-а 
	Text7: 76.755.000,00 динара без ПДВ-а Није промењена вредност уговора.
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	Text8:  Наручилац је након реализације отвореног поступка  Јавне набавке  бр 4-27д/17 , закључио Уговор о купопродаји бр. 572 од 19.02.2018.године (заводни број добављача 804/18 од 20.02.2018.г) са добављачем "Siemens Healthcare" д.о.о.  Београд, Омладинских бригада 21, за набавку  апарата за магнетну резонанцу јачине поља 1.5Т са припадајућом опремом за прегледе неонатуса и  деце, са припремом простора (РФ кабина) за инсталацију МР система.Предметним уговором је одређен рок за испоруку апарата за магнетну резонанцу од 90 дана од дана закључења уговора, односно рок испоруке апарата за за МР је 21.05.2018.године.Како је у току извођење радова на изградњи објекта Одсека за магнетну резонанцу, са роком завршетка радова 01.07.2018.г, објективно се нису стекли услови за испоруку апарата за МР. Приликом испоруке апарата за МР неопходно је да на локацији објекта за МР буду завшени грађевински и инсталатерски радови, да буду завршени зидови, подови, плафони, као и машинске и електро инсталације што је обавеза извођача радова на објекту за МР.Такође је неопходно да просторија буде чиста и без прашине и да осветљење буде у функцији. Из домена уговорених радова од стране Siemens Healthcare д.о.о.  Београд, неопходно је да пре испоруке и монтаже апарата за МР, на објекту буде инсталирана РФ кабина, која се може инсталирати тек након завршетка грађевинских радова на објекту и након што бетонска основа и плоча постигну задовољавајућа механичка својства.Поред тога, како би се омогућило да систем апарата за МР након испоруке одржава ниво течног хелијума и суперпроводност намотаја магнета неопходно је да буду инсталирани расхладни систем и разводни ормари који се могу инсталирати тек након завршетка грађевинских радова у простору објекта за МР. За исправну функционалност ових система неопходно је да буду инсталирани одговарајући напојни каблови који су у домену извођења радова на објекту за МР.Обзиром да су радови на изградњи објекта за МР у току и да се због истих нису стекли услови за испоруку апарата за МР, Наручилац је због наведених објективних разлога изменио односно продужио рок испоруке апарата за магнетну резонанцу за 60 дана, који рок ће бити у складу са роком завршетка радова на објекту за МР, а тиме и за уредну испоруку апарата за МР.Извод из  уговора за набавку апарата за МР о постојању могућности измене рока испоруке ( чл. 6. став 2. и чл. 18. став 2. ):„Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе или постојања објективних околности које оправдано условљавају продужење рока испоруке и са којим су сагласне обе уговорне стране. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без одлагања.“"Измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми."


