ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КАЊИЖА
Број : 01-551-96/2019-I-икд
Дана : 03.10.2019. године
КАЊИЖА
Алеја кестенова бр. 14.
Тел/факс. : 024 / 874 - 279
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Комисија Наручиоца доноси:
Одлуку о измени Конкурсне документације
за поступак јавне набавке мале вредности – јавна набавка добара – ОПРЕМА ЗА
СТАЦИОНАР-кревет за купање болесника, душеци, јастуци и комплетна постељина за
потребе Геронтолошког центра Кањижа
ЈНМВ 04/2019
Комисија Наручиоца за поступак ЈНМВ бр. 04/2019 врши измену Конкурсне документације:
На стр. 4, у делу II ВРСТА И ОПИС ДОБАРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 04/2019
из назива предмета под редним бројем 1. брише се 155000, тако да назив предмета гласи:
КРЕВЕТ ЗА КУПАЊЕ БОЛЕСНИКА.
У опису техничких карактеристика на крају додаје се: „ или сличних карактеристика“.

На стр. 5, назив предмета под бројем 3. мења се и гласи:
ДУШЕК СА НЕПРОМОЧИВОМ ОБЛОГОМ 90 x 200 x 23.

На стр. 7, 8, 9 из описа техничких карактеристика предмета под бројем 4. ЧАРШАФ СА
ЛАСТИКОМ ЗА ДУШЕК 90 x 200, 5. ЈОРГАНСКА НАВЛАКА 145 x 210 и 6. ЈАСТУЧНИЦА ЗА
ЈАСТУК 50 x 70 брише се реч: скупљање, тако да гласи:
„-Извештај о испитивању, издат од овлашћене акредитоване установе, не старији од годину дана, и
то за:
1. Тежину материјала и сировински састав“.
На стр. 10, додаје се у ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ тачка 5. и гласи:
5. Да поседује Решење за стављање у промет коју издаје АЛИМС, као и дозволу за промет
медицинским средствима коју издаје Министарство здравља. ( за предмет под редним бројем 1.
КРЕВЕТ ЗА КУПАЊЕ БОЛЕСНИКА).

На стр. 11, у делу УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, после ст.1 додаје
се реченица која гласи:
„ Испуњеност тачке 5. у обавезним условима доказује се достављањем копије Решења и Дозволе
уз понуду“.

На стр. 20 у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, из
назива предмета под бројем 1. Брише се 155000, тако да гласи:
КРЕВЕТ ЗА КУПАЊЕ БОЛЕСНИКА.
У опису техничких карактеристика на крају додаје се: „ или сличних карактеристика“.
На стр. 21, назив предмета под бројем 3. мења се и гласи:
ДУШЕК СА НЕПРОМОЧИВОМ ОБЛОГОМ 90 x 200 x 23.

Одлука о измени Конкурсне документације ЈНМВ 04/2019 биће објављенa на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца.

Нови рок за подношење понуда је 10.10.2019. године до 9 часова.
Отварање понуда је 10.10.2019. године у 9:30 часова.

НАПОМЕНА:
-На Порталу јавних набавки ће бити објављена Одлука о измени конкурсне документације, као и
пречишћени текст конкурсне документације.
-Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са пречишћеним текстом
конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

