Број: 6268/5-2
Датум: 07.08.2017.год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац врши
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – медицинска опрема – операционе лампе ЈН ОП 37Д/17

Измена конкурсне документације се односи на:
- на страни 5 - техничка спецификација, мењају се ставке 1.5, 2.5 и 3.5, тако да сада гласи:

назив добра

количина

Процењена
вредност
без ПДВ-а

ОПЕРАЦИОНЕ ЛАМПЕ

2 ком

3.333.333,33

1. Минималне техничке карактеристике
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

За плафонску монтажу
Конструкција лампе од лаког и отпорног материјала, Главно светло и
сателит на истом стубу
Систем хируршког осветљења базиран на ЛЕД технологији високих
перформанси
Век рада: од 60.000 сати и више
Jачина светлости:
главно светло 160.000 Lux или више
светло сателита 120.000 Lux или више
Хомогени сноп светлости које не ствара сенке
Повећање температуре у нивоу главе хирурга: мање од 1C°

1.8
1.9
1.10
1.11

Стерилна ручица у средини сваке лампе и бочне нестерилне ручице
Могућност ротације лампе у свим правцима
Мигућност интеграције лампе у информациони систем ОП сале
Фабрички предвиђено место за уградњу видео HDкамере

2. Техничка спецификација главног светла
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Дијаметар видног поља 20 до 25 cm или боље
Температура боје у распону од 3900 до 5100 Келвина
Индекс раслојавања боја (CRI) 95 Rа при 3900 Келвина
Зрачење главног светла мање од 500 (mW/m2)
Дубина светлосног снопа од 100 до 110cm
Амбијетално светло
Аутоматска контрола интензитета светла

3. Техничка спецификација сателита лампе
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Дијаметар видног поља 20 до 25 cm или боље
Температура боје у распону од 3900 до 5100 Келвина
Индекс раслојавања боја (CRI) 95 Rа при 3900 Келвина
Зрачење главног светла мање од 500 (mW/m2)
Дубина светлосног снопа од 100 до 110cm
Амбијетално светло
Аутоматска контрола интензитета светла

Страна 2 oд 4

- на страни 28 и 29 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА, мења, тако да сада гласи:
- СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ЈН ОП 37Д/17 –
- Операционе лампе Кол.
Назив добра

ОПЕРАЦИОНЕ ЛАМПЕ

Јед. цена
у дин.
без ПДВ-а

Укупна цена
у дин.
без ПДВ-а

Износ
ПДВ-а
у дин.

Укупна цена
у дин.
са ПДВ-ом

Понуђени модел и
произвођач/
земља порекла

2
ком.

1. Минималне техничке карактеристике:
1.1. За плафонску монтажу;
1.2. Конструкција лампе од лаког и отпорног
материјала, Главно светло и сателит на истом стубу;
1.3. Систем хируршког осветљења базиран на ЛЕД
технологији високих перформанси;
1.4. Век рада: од 60.000 сати и више;
1.5. Jачина светлости:
главно светло 160.000 Lux или више
светло сателита 120.000 Lux или више;
1.6. Хомогени сноп светлости које не ствара сенке;
1.7. Повећање температуре у нивоу главе хирурга:
мање од 1C°;
1.8. Стерилна ручица у средини сваке лампе и бочне
нестерилне ручице;
1.9. Могућност ротације лампе у свим правцима;
1.10. Мигућност интеграције лампе у информациони
систем ОП сале;
1.11. Фабрички предвиђено место за уградњу видео
HD камере.
2. Техничка спецификација главног светла:
2.1. Дијаметар видног поља 20 до 25 cm или боље;
2.2. Температура боје у распону од 3900 до 5100
Келвина;
2.3. Индекс раслојавања боја (CRI) 95 Rа при 3900
Келвина;
2.4. Зрачење главног светла мање од 500 (mW/m2);
Страна 3 oд 4

2.5. Дубина светлосног снопа од 100 до 110cm;
2.6. Амбијетално светло;
2.7. Аутоматска контрола интензитета светла.
3. Техничка спецификација сателита лампе:
3.1. Дијаметар видног поља 20 до 25 cm или боље;
3.2. Температура боје у распону од 3900 до 5100
Келвина;
3.3. Индекс раслојавања боја (CRI) 95 Rа при 3900
Келвина;
3.4. Зрачење главног светла мање од 500 (mW/m2);
3.5. Дубина светлосног снопа од 100 до 110cm;
3.6. Амбијетално светло;
3.7. Аутоматска контрола интензитета светла.

Напомена: у цену је урачуната цена добра, трошкови транспорта, повезивање апарата и његово пуштање у рад, и сви остали зависни
трошкови.
Понуђене лампе морају бити нове и некоришћене, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарају траженим
техничким карактеристикама.
Уз добро је потребно испоручити и две (2) стерилне дршке по лампи
Место и датум:_______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:________________

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за ЈН ОП 37Д/17.
Дн:
- порталу ЈН
- сајту наручиоца
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН ОП 37Д/17

Страна 4 oд 4

