
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: Опис предмета набавке: набавка добара - Медицинска средства која се уграђују у људски организам - потрошни материјал за обављање делатности Број јавне набавке: ЈН 4-04д/18Назив и ознака из општег речника набавке: 33140000 – Медицински потрошни материјал
	Text6: 1.896.323,00 динара без ПДВ-а 
	Text7: 1.991.139,15 динара без ПДВ-а 
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	Text12: Уговор број 1199 од 05.04.2018. године закључен је са добављачем "Mercurus Medical Instruments" д.о.о. Београд (МБ 20984406; ПИБ 108364206)
	Dropdown2: [Добра]
	Text8: Према предрачуну средстава за здравствене установе примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2018. годину, Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, утврђена је накнада за Остали уградни материјал у износу од 2.747.000,00 динара са ПДВ-ом. Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину ("Службени гласник РС", број: 119/17, 38/18, 67/18, 74/18, 84/18 и 99/18) увећана је накнада за Остали уградни материјал за 1.317.000,00 динара са ПДВ-ом (укупна накнада за 2018. годину износи 4.064.000,00 динара са ПДВ-ом).Наручилац је Oдлуком  о покретању поступка број 4-36д/18-1 од 25.12.2018. покренуо отворени поступак јавне набавке број 4-36д/18 – набавка добара – Медицинска средства која се уграђују у људски организам. Позив за подношење понуда ће бити објављен до 31.12.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту Института, а отварање понуда ће се спровести током јануара 2019. године.Услед повећаног броја неурохируршких пацијената у току децембра 2018. године, Наручилац је принуђен да током трајања уговора број 1199 од 05.04.2018. године, повећа обим предмета набавке до 5% од укупне вредности закљученог уговора и обезбеди неопходан уградни материјал до закључења наредног уговора.Наручилац је у конкурсној документацији јавне набавке број 4-04д/18 на страни 13/30 и 21/30 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 13/30 и 21/30 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“.


