ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ»
Инђија, Српскоцрквена 5
Број: 01.3-19-12/2018
Дана: 13.12.2018 године
Тел. 022/561-282/ 022-510-035

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавне набавке формирана за спровођење
поступка јавне набавке услуга одржавање медицинских апарата, обликована по
партијама, ЈНМВ 19/2018 oзнака из општег речника набавке 50400000– услуге
поправки и одржавања медицинске и прецизне опреме за потребе ДЗ «Др Милорад Мика Павловић» из Инђије доноси :
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЈНМВ 19/2018
Мења се Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавање
медицинских апарата, обликована по партијама, ЈНМВ 19/2018 за потребе ДЗ «Др
Милорад - Мика Павловић» из Инђије тако што се:
1.
На страни 3 у одељку II тачка 1.став 2 , на страни 9 тачка 2. Став 1, уместо броја
„9“ сада стоји број „8“;
2.
На страни 4 у ставу 1 тачка 2 поред „1“ додаје се „ и 3“
3.
На страни 6 тачка 4), страна 7 тачка 5., стр.9 став 2 тачка 9, стр.25 став d) уместо
„3-9“ сада стоји „3-8“;
4.
На страни 6 тачка 6), ,стр.25 тачка f) уместо „3,5-9“ сада стоји „3,5-8“;
5.
На страни 7 тачка 7) уместо „3,5-9“ сада стоји „5-8“;
6.
На страни 7 тачка 6, стр.9 став 2 тачка 10, брише се „за партије 3,5,9“ и иза речи
опреме додаје се „за партије 3,5-8“ а иза речи уређача додаје се „за парије 5-8“.
7.
На страни 12 у тачки 9.6. уместо „2-9“ сада стоји „2-8“
8.
На страни 12 тачка 9.7 уместо „2-9“ сада стоји „2,4-8“, а поред „1“ додаје се „3“;
9.
На страни стр.25 тачка g) уместо „3,5-9“ сада стоји „5-8“;
10. На страни 35 у тачки 7 мења се уместо „6“ сада стоји „3“;
11. На страни 38 у партији 6 - иза колоне назив мед.апарата додаје се колона
произвођач где се у ставкама од 1-6 додаје „Meditech Kft“ а у ставци 7 – „Heart
Screen Clinic“, а у ставкама од 8-10 „Heart Screen;
12. На страни 39-у партији 7- иза колоне назив мед.апарата додаје се колона
произвођач и то: Ред.бр.1 и 2- „HP HEWLETT PACKARD CODE MASTER XL“;
Ред.бр. 3 и 5 „ZOLL E SERIES“;Ред.бр. 4- „ZOLL M SERIES“, мења се инвентарски број
тако да уместо „004206“ саада гласи „003176“;
13. На страни 40 у партији 8 у колони произвођач уписује се „Industries L.Т.D.“
У складу са напред наведеним променама, извршена је измењена конкурсна
документација која ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на
интернет страници наручиоца.
Објавити:
- на Порталу јавних набавки,
- на интернет страници Наручиоца
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

