Број: 8994/5-3
Датум: 30.10.2017.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 – Санитетски и други потрошни материјал по партијама ЈН ОП 60Д/17
Измена конкурсне документације се односи на:
- на страни 5 - техничка спецификација, мења се ставка 1. из партије 4, тако да сада гласи:
Партија 4
Ставка 1.

Конац вештачки мултифиламентни
Конац нересорптивни, вештачки, мултифиламентни, дебљина конца 5, дужина игле 55mm,
tip игле heavy, округло тело ојачано са троугластим врхом, облик игле је 3/8 круга, дужина
конца 75cm – ОБАВЕЗАН УЗОРАК!

96 ком.

- на страни 35 - VII СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА, мења се ставка 1. из партије 4, тако да сада гласи:
Партија 4 - Конац вештачки мултифиламентни
Кол. по
Прозвођач/
Једин. цена Укупна цена Износ Укупна цена
Назив
јед.
комерцијални назив
без ПДВ-а
без ПДВ-а
ПДВ-а
са ПДВ-ом
мере
производа
Ставка 1. Конац
нересорптивни,
вештачки,
мултифиламентни, дебљина конца 5, дужина
игле 55mm, tip игле heavy, округло тело
96 ком.
ојачано са троугластим врхом, облик игле је
3/8 круга, дужина конца 75cm – ОБАВЕЗАН
УЗОРАК!
УКУПНО:
Напомена: Узорак мора бити прописно упакован, обележен бројем ставке и бројем партије и називом понуђача. Узорак мора имати и оригиналну
произвођачку декларацију. На паковању узорка морају бити наведене све карактеристике конца наведене у спецификацији за ставку за коју се
узорак подноси.
Место и датум:_______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:________________

- мења се рок за подношење понуда, тако да је рок следећи:
„Рок за подношење понуде је 03.11.2017. године до 09:00 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је у архиву наручиоца на адреси Наручиоца, Бежанијска коса бб,
Београд, пристигла закључно са 03.11.2017. године до 09:00 часова, без обзира на начин достављања.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у архиву наручиоца на адреси
Бежанијска Коса, Београд закључно са 03.11.2017. године до 09:00 часова, без обзира на начин достављања.
Ако је поднета понуда неблаговремена, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 03.11.2017.
године, у 11:00 часова. на адреси Бежанијска коса бб, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну
јавну набавку.“
У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за
ЈН ОП 60Д/17.
Дн:
- порталу ЈН
- интернет страници наручиоца
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН ОП 60Д/17

