
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- Медицинска средства која се уграђују у људски организам, ЈН 4-52д/19Партијa број 4- НЕУРОХИРУРГИЈА – В-П схунтНазив и ознака из општег речника набавке: потрошни материјала  за обављање делатности 33140000  Медицински потрошни материјал 
	Text6: 244.710,00 динара без ПДВ-а 269.181,00 динара са ПДВ-ом 
	Text7: 256.945,50 динара без ПДВ-а 282.640,05 динара са ПДВ-ом 
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	Text12: 
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	Text8: У предметном поступку јавне набавке ЈН 4-52д/19, за поднету партијa број 4- НЕУРОХИРУРГИЈА – В-П схунт, закључен је уговор бр.1035 од 10.03.2020.г са изабраним понуђачем ВЕГА МЕДИЦАЛ д.о.о. Београд, Владете Ковачевића бр. 14. С обзиром да је уговорена количина предмета Уговора  реализована пре временског истека важења предметног уговора, Наручилац је због објективне потребе за предметним добром а у циљу  пружања комплетне здравствене заштите пацијената у Институту, током трајања уговора бр. 1035 од 10.03.2020.године повећао обим предмета набавке  до 5% од укупне вредности  закљученог уговора.Извод из конкурсне документације на стр. 12/29 и 20/29 чл.2. модела 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"


