
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 - Потрошни материјал за лабораторијску дијагностику - потрошни материјал за обављање делатностиБрој јавне набавке: ЈН 4-04д/19Партија број 8 - Реагенси за апарат PENTRA MS CRPНазив и ознака из општег речника набавке: 33696500 - Лабораторијски реагенси
	Text6: 3.289.150,00 динара без ПДВ-а 
	Text7: 3.453.607,50 динара без ПДВ-а 
	Dropdown1: [Здравство]
	Text12: За партију број 8 - Реагенси за апарат PENTRA MS CRP, закључен је Уговор број 1264 од 22.04.2019. године са добављачем "Labteh" д.о.о. Београд (МБ 07473575; ПИБ 101672681)
	Dropdown2: [Добра]
	Text8: Наручилац је поступио у складу са Инструкцијом РФЗО (08 број: 404-532/19 од 20.05.2019. године) да обезбеди реагенсе за период до краја октобра 2019. године (важећим уговором обезбеђени реагенси до краја децембра 2019. године) услед спровођења централизоване јавне набавке од стране РФЗО. С обзиром да поступак централизоване јавне набавке још увек није окончан, Наручилац врши измену уговора.Наручилац је у конкурсној документацији јавне набавке број 4-04д/19 на страни 12/30 и 20/30 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 12/30 и 20/30 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“.Наручилац је дана 04.11.2019. године донео Одлуку о покретању новог отвореног поступка јавне набавке за потребне количине за период од 12 месеци.


