
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-Стационарни инкубаторНазив и ознака из општег речника набавке: 33100000 – медицинска опрема
	Text6: 828.000,00  динара без ПДВ-а 
	Text7: 828.000,00 динара без ПДВ-а Није промењена вредност уговора.
	Dropdown1: [Здравство]
	Text12: 
	Dropdown2: [Добра]
	Text8: Наручилац је након реализације отвореног поступка  Јавне набавке  бр 4-28д/18 , закључио Уговор о купопродаји бр. 3663 од 07.11.2018.године (заводни бр. добављача 6947/П.Г од 13.11.2018.г) са добављачем  „DRÄGER техника, трговина и сервисирање“ д.о.о. Београд, Данијелва бр. 12-16, кога заступа директор Предраг Гвоић, за набавку  Стационарног инкубатора.Предметним уговором је одређен рок за испоруку стационарног инкубатора од 45 дана од дана закључења уговора, односно рок испоруке стационарног инкубатора је 28.12.2018.године.Добављач „DRÄGER техника, трговина и сервисирање“ д.о.о. Београд,је благовремено обавестио Наручиоца, да ће опрема бити испоручена са закашњењем услед наступања више силе, односно услед пожара у једном од производних погона произвођача који је последично довео до непредвиђеног застоја у производњи, тако да ће предметно добро бити испоручено до 20.01.2019.године.Извод из  уговора за набавку Стационарног инкубатора, 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."


