
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: Набавке добара-Дезинфицијенси и антисептици , Партијa број 3 -  Средства за чишћење и дезинфекцију хируршких инструмената и ендоскопа, ЈН 4-21д/18Назив и ознака из општег речника набавке: потрошни материјала  за обављање делатности 33631600  Антисептици и дезинфектанти
	Text6:  944.600,00 динара без ПДВ-а 
	Text7: 692.600,00 динара без ПДВ-а  Вредност уговора је умањена.
	Dropdown1: [Здравство]
	Text12: 
	Dropdown2: [Добра]
	Text8:  Наручилац је након спроведеног поступка јавне набавке добара бр. 4-21д/18-1 - Дезинфицијенси и антисептици, закључио Уговор бр. 2737 од 13.08.2018.г (заводни број добављача 161 од 14.07.2018.г) за партију број 3 -  Средства за чишћење и дезинфекцију хируршких инструмената и ендоскопа. У оквиру наведене партије уговорено је средство за чишћење и дезинфекцију свих типова инструмената, Гигасепт пеарлс. Употребом дезинфекцијског средства Гигасепт пеарлс показало се да исто не испољава одговарајуће карактеристике за ефикасно коришћење у Операционом блоку у погледу дужине времена које је потребно за потпуно уништавање спорогених форми микроорганизама ( 15 минута). У сврху пружања адекватне и квалитетне здравствене заштите Наручилац има потребу за ефикаснијим дезинфекцијским средством које има временски краћи период уништавања спорогених форми микроорганизама и које, као такво, задовољава потребе и процес рада Операционог блока. Наручилац ће умањите уговорену количину  Гигасепт пеарлс-а за 52,5 кг (52,5 кг x 4.800,00 динара, Гигасепт пеарлс а 1,5кг) чиме ће се вредност уговора 2737/13.08.2018.г (заводни број добављача 161 од 14.07.2018.г)  умањити за 252.000,00 динара.Извод из конкурсне документације на стр.  21/29 чл. 9. модела уговора:"Овај уговор се закључује на одређено време до 12 месеци, а све до реализације уговорених обавеза.Наручилац задржава право корекције уговорених количина, у случају измењених околности у пословању Наручиоца. Наручилац задржава право да уколико, због објективних околности, дође до извесних одступања у погледу планираних количина (смањење или повећање броја пацијената, донација и други оправдани разлози) смањи куповину за ту количину или повећа количину појединих уговорених ставки у оквиру финансијске вредности уговора."


