ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број:04-1528
Датум:02.06.2020.год.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СИСТЕМИ ЗА УЗИМАЊЕ КРВИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ, ЈНМВ 14/20

Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку добра Системи за узимање крви за трансфузију,
ЈНМВ 14/20 у делу:
Техничке спецификације на страни 04/25 и образца понуде на страни 09/25 у томе што се додају још три
ставке у оквиру набавке.
У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.
Саставни део ове измене је измењена конкурсна документација, стр. 04/25 и 09/25.
У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке, ЈНМВ 14/20

Образац бр. 1
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1.

Р.
бр.
0
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Испорука предметних добара је сукцесивна, по захтеву наручиоца.
Рок испоруке је до три дана од дана пријема поруџбине.
Место испоруке је Ф-ко наручилац. Уколико понуђач у понуди наведе друго место испоруке, таква
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Број Решења из АЛИМС-а

Назив
1
Вакутајнер епрувете од 2,7 ml Na citrat
Вакутајнер епрувете од 3 ml K2EDTA
Пластичне епрувете a 3ml 11х70
Беби систем са сигурносним механизмом који се
активира док је игла у врни, игла 21Г са ултра
танким зидом за већи проток крви и врхом који
садржи 5 ивица
Игла са индикатором протока
Холдер

2

Потребно је доставити узорке за ставке за све ставке.

М.П.

Страна 04/25

Потпис овлашћеног лица
________________________

Образац 2.1. -Понуда за јавну набавку добара – Системи за узимање крви за трансфузију- вакутајнер епрувете, ЈНМВ 14/20 са структуром цене
Цена по
Цена по
Укупна
Ред.
Јед.
јединици
јединици
Укупна цена,
Назив добра
Кол.
цена,
Произвођач
Бр.
мере
мере, без
мере, са ПДВса ПДВ-ом
без ПДВ-а
ПДВ-а
ом
1.
Вакутајнер епрувете од 2,7 ml Na
комад
4900
citrat
2.
Вакутајнер епрувете од 3 ml K2EDTA
комад
1500
3.
Пластичне епрувете a 3ml 11х70
комад
5000
4.
Беби систем са сигурносним
комад
10
механизмом који се активира док је
игла у врни, игла 21Г са ултра танким
зидом за већи проток крви и врхом
који садржи 5 ивица
5.
Игла са индикатором протока
комад
50
6.
Холдер
комад
10
Укупна вредност, без обрачунатог ПДВ-а
Укупна вредност, са обрачунатим ПДВ-ом
Рок испоруке (не дужи од 3 дана од дана пријема
требовања)
Време важења понуде (не може бити краће од 60 дана
од дана отварања)
Рок и начин плаћања
Одложено 45 дана од дана испоруке
Место испоруке
Ф-ко наручилац
М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________

Упутство за попуњавање обрасца структура цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 У колони 5. ће уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 У колони 6. ће уписати укупну цену без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
 У колони 7. ће уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 У колони 8. ће уписати укупну цену са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
 На крају уписати укупну вредност предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
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