ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zаvoduzice@mts.rs
Датум: 22.02.2019.

Predmet: Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku materijala za
laboratorijske testove -reagensi po partijama br. 01/2019.

Poštovani ponuđači,
Došlo je do izmene konkursne dokumentacije za javnu nabavku materijala za
laboratorijske testove -reagensi po partijama: partija 1. Serološki testovi -Elisa i to u
delu OBRASCA PONUDE kod opisa predmeta nabavke. u specifikaciji za artikle 1-3.
U prilogu dopisa nalazi se novi opis predmeta nabavke na kome je potrebno
označiti stranicu iz konkursne dokumentacije, popuniti i dostaviti uz ponudu.

Komisija za javne nabavke

Opis predmeta nabavke sa strukturom cena
Partija 1. Serološki testovi Еlisa
Jed
red. Testovi za ELISA
mere
br.
procesor
1.
HbsAg
test

Količina Jed
cena

Vrednost
bez PDV-a

Vrednost sa Proizvođač
PDV-om

3552

2.

Anti HCV

test

288

3.

HIV Ag, At

test

2688

4.

Chlamydia
trachomatis IgM

test

96

5.

Chlamydia
trachomatis IgG

test

96

6.

Herpes simplex tip
1,2 IgM

test

672

7.

Herpes simplex tip
1,2 IgG

test

672

8.

Helicobacter pylori
IgA

test

960

9.

Helicobacter pylori
IgG

test

960

10.

Varicella zoster IgM

test

288

11.

Varicella zoster IgG

test

288

12.

Brucella IgM

test

192

13.

Brucela IgG

test

192

14.

Morbilli IgG

test

192

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СУ ТЕСТОВИ: HbsAg, Anti HCV, HIV Ag, At ОД ИСТОГ
ПРОИЗВОЂАЧА И ДА ИСПУЊАВАЈУ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ:
- Да садрже појединачне ломљиве чашице из стрипа
- Заједнички субстрат за WАSH и STOP раствор за све тестове
- Супбстрат монокомпонентан и спреман за употребу
Укупна понуђена цена без ПДВ-a: ________________динара, Словима:
(________________________________________________________динара)

Износ ПДВ: ________________динара, Словима:
(________________________________________________________динара)
Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима:
(________________________________________________________динара)

Место испоруке: пословни простор испоручиоца, Ужице, улица др Веселина
Маринковића бр.4.
Рок испоруке: Испорука ће се вршити сукцесивно на период од годину дана, према
количини и динамици договореној са наручиоцем с тим да се испорука мора извршити
у року од ____ који не може бити дужи од 30 дана од дана позива наручиоца
Услови плаћања: Плаћање ће се извршити по испоруци добара, у року од ____ дана (а
који не може бити краћи од 15 а ни дужи од 90 дана) рачунајући од дана уредно
примљеног рачуна за сваку испоруку.
Рок важења понуде_____дана.

ДАТУМ

М.П.

_______________

ПОНУЂАЧ
_________________________

Напомена (односи се на све партије)
 Понуђена цена обухвата све трошкове везане за реалализацију предметне набавке
 Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник
понуђача који је уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача
„Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача.
Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе
потписују и оверавају „Образац спецификације са структуром цене“.
 Цене исказати у динарима.

