Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/834
Датум: 02.03.2018. године.
На основу члана 63.став 5. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јнмв 07-1.1.5/2018 „Материјал за Хигијену“:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1.Поглавље бр. III на страни 14 у КД гласи:
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
1.

Врста: Јавна набавка мале вредности, добра – Материјал за Хигијену

2.

Техничке карактеристике/спецификација:
Техничке карактеристике/спецификација добара која је предмет ове јавне набавке дате су кроз:
Образац структура цена.

3.

Квалитет:
минимум захтеване карактеристике захтеване у техничким спецификацијама, а све у складу са
Законом о ЈН.

4.

Количина и опис добара: одређена количина је на годишњем нивоу а опис добара и количина
биће приказан у техничкој спецификацији, односно кроз образац структура цена.

5.

Рок испоруке добара: све у складу са достављеном понудом

6.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:
Наручилац је дужан да спроведе контролу током примопредаје добара, потписати зашисник о
пријему добара како квантитативно тако и квалитативно за сваки испоручени апарат.Понуђач даје
гаранцију ( сву пратећу документацију, финансијску гаранцију (меница за добро извршење посла),
гарантни лист и сл.) а све у складу са понудом.

7.

Место испоруке:
Понуђач је дужан да испоручи захтевана добра у року и на адреси Наручиоца: Дом здравља „Земун“
, ул. Рада Кончара бр.46 а све у складу са понудом.

8.

Понуђач је у обавези да достави узорке за све ставке као део понуде најкасније на дан отварања
понуде. Достављени узорци мора да одговарају, односно испуњавају опис, минимум техничке
карактеристике дате у табели појединачно за сваки артикал. Тражени узорци морају бити у
оригиналном паковању (што подразумева оригиналну декларацију за сваки појединачни артикал).
Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном
документацијом у фази стручне оцене понуда, уколико постоји сумња да су исте не испуњене.
Понуђач је у обавези да достави захтеване узорке, уколико их не достави његова понуда биће
одбијена као неприхватљива. Наручилац задржава тражене узорке само оног Понуђача који буде
изабран као најповољнији, односно узорке Понуђача са којим Наручилац закључи уговор.

2.Образац бр. 2 на страни 33 у КД гласи:

(ОБРАЗАЦ 7)
VII МОДЕЛ УГОВОРА

Члан 5.
Добављач се обавезује да испоручи укупну уговорену количину добара по зaхтеву
Наручиоца,сукцесивно.Тачна количина и време испоруке биће прецизирани, у складу са
потребама одвијања процеса рада, посебним писменим налогом Наручиоца најмање
_____ дана пре планиране испоруке. Добављач се обавезује да наручена добра
испоручи у магацин на адреси Наручиоца - Београд - Земун, Ул. Раде Кончара 46.
При испоруци материјала, Наручилац ће извршити квалитативну и квантитативну проверу
и потписати пријем само исправних добара у стварној количини.
Уколико Наручилац, накнадно, после пријема, а при употреби добара, утврди да иста не
одговарају у квалитету из спецификације, позваће испоручиоца да иста замени у
примереном року.
Уколико Наручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла и ако након
писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не
констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да
раскине Уговор, уведе другог Испоручиоца у посао и изврши наплату гаранције за добро
извршење посла.
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Комисија за јнмв 07-1.1.5/2018

