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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара-материјал за дијализу –дијализатори и заједнички материјал за хемодијализу у oтвореном поступку
јавне набавке
Број јавне набавке 21/2018
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар
У складу са чланом 63.став 2.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за
додатно појашњење у вези са припремањем понуде и врши измену конкурсне документације:
Питање 1:
Molimo za pojasnjenje za jn br.21/18 Dijalizatori
Da li možemo dostaviti model ugovora sa naznakom za grupu gde bi pobrojali sve partije iz te grupe za koje ucestvujemo i
nazivom te grupe a ne partije , s obzirom da ima veliki broj partija po grupu( vezano za čl. 1 ) i da li treba popunjavati u tom slučaju u
čl.2 naziv partije ?

Одговор 1:
Није дозвољено доставити само 1 (један ) модел попуњеног уговора у оквиру кога би се навеле све
партије из конкретне групе добара, за које се конкурише.
Имајући у виду постављено питање, наручилац врши измену конкурсне документације на страни 26, у
обрасцу бр.VII-Модел уговора, на тај начин што из члана 1.став1.модела уговора, брише реч : “ назив „ и црту
предвиђену за упис назива партије, a додаје реч : „ број“, после речи: партија, тако да текст после измене
гласи:
„Član 1.

Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja dobara iz Grupe____, partija broj ___, po realizovanoj javnoj nabavci u otvorenom
postupku br. JN 21/2018 - Materijal za dijalizu - dijalizatori i zajednički materijal za hemodijalizu, u svemu po
Tehničkoj specifikaciji i opisom predmeta nabavke iz konkursne dokumentacije i prihvaćene ponude Prodavca dobara broj:
_________ od _______.2019. godine.

Такође, у члану 2.став 1.модела уговора, бришу се речи : „назив партије „ које су уоквирене заградом,
тако да текст после измене гласи:

„Član 2.
Ukupna ugovorena vrednost MATERIJALA ZA DIJALIZU - iz Grupe__, partija br. (ponudjač unosi broj partije)
________________ iznosi _______________ dinara bez obračunatog PDV-a (slovima: ____________________________),
odnosno ____________ dinara sa obračunatim PDV-om. „
Комисија за јавне набавке
Прилог:
-II. Измена конкурсне документације бр. 1005/1 од 08.02.2019.г.

