ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:05/9
Датум:06.03.2020. 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 и намештај за
домове Лиман, Ново Насеље и Футог, бр. 05/4 од 31.01.2020. године, сачинила је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКУ ДОБАРА - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ ЗА
ДОМОВЕ ЛИМАН, НОВО НАСЕЉЕ И ФУТОГ, ЈН ОП 05/2020
У делу 2. Конкурсне документације бр.05/7 од 05.02.2020. године ТЕХНИЧКЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА), страна 5/45
у табели додаје се ставка под редним бројем 4
4

Кревет за купање - електрични, Кревет за купање пацијената, електрично
подесив по висини 60 цм ± 2 цм до 100 цм ± 2 цм, са коритом дужине 205 цм ±
2 цм и ширине 75 цм ± 2 цм, за купање које се може нагнути уз помоћ гасне
опруге до 5 º у циљу одвода воде током и након туширања.
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Конструкција од челика.
Корито од ПВЦ–а. Точкови димензије 125 мм, са кочницама за потпуну
блокаду.
Обориве бочне стране до 180 º ради лакшег трансфера пацијената.
Максимална носивост најмање 200 кг.
Мења се и сада гласи:
4

Кревет за купање - електрични, Кревет за купање пацијената, електрично
подесив по висини 60 цм ± 2 цм до 100 цм ± 2 цм, са коритом дужине 205 цм ±
2 цм и ширине 75 цм ± 2 цм, за купање које се може нагнути уз помоћ гасне
опруге до 5 º у циљу одвода воде током и након туширања.
Конструкција од челика.
Корито од ПВЦ–а. Точкови димензије 125 мм, са кочницама за потпуну
блокаду.
Обориве бочне стране до 180 º ради лакшег трансфера пацијената.
Максимална носивост најмање 200 кг.

А додаје се ставка:
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Кревет за купање – механички,
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Подесив по висини 60 цм+- 2 цм до 95 цм +- 2цм, помоћу хидрауличног клипа,
са коритом за купање дужине 205 цм+-2цм и ширине 75цм+-2цм, које се може
нагнути уз помоћ гасне опруге до 5 º у циљу одвода воде током и након
туширања
Конструкција од челика.
Корито од ПВЦ–а. Точкови димензије 125 мм, са кочницама за потпуну
блокаду.
Обориве бочне стране до 180 º ради лакшег трансфера пацијената.
Максимална носивост најмање 180 кг.
Обзиром да су извршене измене конкурсне документације и да су неки понуђачи већ
доставили узорке, није потребно доставити узорак за ставку 8. Кревет за купање –
механички.
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 05/2020

