ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:08/10
Датум:07.11.2019. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124
/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара – медицинска опрема (електрични
кревети, кревети за купање, амболифт и сл.), ЈН ОП 08/2019, образована Решењем директора
установе бр.08/3 од 30.10.2019. године, сачинила је дана 06.11.2019. године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА (ЕЛЕКТРИЧНИ КРЕВЕТИ,
КРЕВЕТИ ЗА КУПАЊЕ, АМБОЛИФТ И СЛ.), ЈН ОП 08/2019
У делу 2. Конкурсне документације бр.08/6 од 31.10.2019. године тачка 2.6.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА), у
табели ставка под редним бројем 1. ЕЛКТРИЧНИ БОЛНИЧКИ КРЕВЕТ мења се и сада гласи:
1.
ЕЛЕКТРИЧНИ БОЛНИЧКИ КРЕВЕТ
•
Све функције кревета и контролне јединице (даљинске
команде) покрећу четири „Linak“ или одговарајући електромотора
•
„Linak“ или одговарајући даљинске команде за пацијента
или болнички персонал са закључавањем свих функција кревета.
Свака функција на даљинском управљачу посебно се закључава
•
Лежиште кревета је 200 x 90 цм, одвојено у четири секције
(подесиве дужине: 40-80цм) које су израђене од дрвених гредица
тзв. латофлекс подлога. Душеци и системи против декубитуса
максималне дебљине 17 цм, могу се користити у лежишту за негу
без потребе за продужавање бочне висине кревете. Метални
делови кревета обложени су полиестерским прахом
•
Спољне димензије кревета 212 х 101 цм
•
Електрично подешавање висине лежишта од 40-80 цм
•
Ектрично подешавање наслона за леђа од 0 ° - 70°
ком 10
•
Електрично подешавање узножја од 0 ° -35 °
•
Електрично подешавање нагиба узножја према лежишту
кревета до 10 °
•
Тренделембург / анти-Тренделенбург положај (позиција
анти-Тренделенбург се може подешавати нагињањем основе
душека)
•
Формирање (кардиолошке) столице
•
Четири „TENTE“ или одговарајући точка са кочницом
•
Заштитне бочне оградице од дрвета са обе стране кревета
које се могу спуштати и подизати до 37цм висине
•
Панели узглавља и узнoжја направљени су од буковог
дрвета
•
Носач за трапез са трапезом
•
Максимална укупна носивост кревета: 185кг.
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (www.gerontns.co.rs).
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова
понуда ће бити одбијена.
Комисија за ЈН ОП 08/2019

