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: 26.02.2020.

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку oсталог
помоћног материјала по партијама: партија 2. Средства за контролу
стерилизације – ЈН 01/2020 .
Поштовани понуђачи,
Дошло је до измене конкурсне документације за набавку oсталог помоћног
материјала по партијама: партија 2. Средства за контролу стерилизације и то у
опису предмета набавке.
У прилогу се налази измењена табела коју је потребно (означити страницу из
конкурсне документације) и доставити уз понуду
Хвала на сарадњи!

Комисија за јавне набавке

OPIS PREDMETA NABAVKE
Partija 2. Sredstva za kontrolu sterizacije
red.
broj

naziv testa

jedinica
mere

količina

1.

Dezodorišuće perle za
autoklaviranje

boca

70

2.

Prospore 2-ampule za biološku
kontrolu parne sterilizacije

300
kom

3.

Indikatorske trake za hemijsku
kontrolu sterilizacije u autoklavu
1000/1

pak

2

4.

Indikatorske trake za hemijsku
kontrolu sterilizacije u suvom
sterilizatoru

pak

2

5.
6.

Test trake za biološku kontrolu
suve sterilizacije 100/1
Triptikaza soja bujon u epruveti
za kultivaciju spora na trakama
100/1

Proizvođa
č

2
kom
kom

7

7.

Prospore za biološku kontrolu
sterilizacije u autoklavu 25/1

kom

6

8.

Bowie-Dick test trake

kom

40

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

cena bez
PDV-a

ukupna
vrednost bez
PDV-a

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 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.

