ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине

Адреса наручиоца:

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Интернет страница наручиоца: www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су добра - Вишеенергетски линеарни акцелератори са пратећом
опремом за радиолошку терапију (назив и ознака из општег речника набавки: Медицинска
опрема – 33100000).

Првобитна вредност уговора:

768.976.551,00

Измењена вредност уговора:

768.976.551,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Управа за капитална улагања АП Војводине (правни следбеник Фонда за капитална улагања АП Војводине) је под бројем ЈНОПБР: 404-66/2014 спровела отворени поступак јавне набавке добара – вишеенергетски линеарни
акцелератори са пратећом опремом за радиолошку терапију, обликован по партијама и то у 5 (пет) Партија како следи:
ПАРТИЈА 1. вишеенергетски линеарни акцелератори са верификационим информационим системом (РВ систем) и системом за планирање терапије
ПАРТИЈА 2. Дозиметрија, контрола квалитета (QА) и верификација
ПАРТИЈА 3. Имобилизација
ПАРТИЈА 4. Мултислајсни ЦТ скенер
ПАРТИЈА 5. Активна и пасивна рачунарска мрежа са уградњом
Јавна набавка је спроведена за потребе Корисника опреме - Института за онкологију Војводине Сремска Каменица и Института за плућне болести Војводине Сремска Каменица, у оквиру пројекта – „Медицинскa опремa за опремање
објекта „Каменица 2“.
Након спроведеног поступка јавне набавке са изабраним понуђачем „Макс Тим“ д.о.о. Београд, Војводе Добрњца 20, за Партију 1., је дана 21.07.2015. године под бројем 404-66/2014 – 1 закључен Уговор о купопродаји 3 (три)
вишеенергетска линеарна акцелератора модел ELEKTA Versa HD са верификационим информационим системом (РВ систем) модел Mosaiq и системом за планирање терапије модел Monaco, фирме ELEKTA Ltd и то 2 (два)
вишеенергетска линеарна акцелератора набављена су за потребе Корисника Института за онкологију Војводине Сремска Каменица, док је 1 (један) вишеенергетски линеарни акцелератор набављен за потребе корисника Института за
плућне болести Војводине Сремска Каменица, са једним верификационим информационим системом (РВ систем) и системом за планирање терапије (ТПС).
Моделом Уговора који је чинио саставни део конкурсне документације за предметну ЈН, а самим тим и напред наведеним Уговором, тачније ставом 2. члана 6., Купац и Корисници имали су обавезу да изврше припремне радње за
испоруку, монтажу и стављање у функцију предметне медицинске опреме. Због потребе уговарања и извођења неопходних радова на адаптацији постојећег простора за смештај предметних добара, а која адаптација се састојала од
радова чијим извођењем су постојеће просторије прилагођене специфичним техничким захтевима произвођача саме опреме без чијег извођења се набављени апарати нису могли монтирати нити ставити у функцију (грађевински,
електро и термомашински) дошло је до одлагања увођења Добављача у простор намењен за инсталацију предметних добара. Добављачу је тек након завршетка напред наведених радова, од стране Корисника предметне опреме
омогућен приступ адаптираним просторијама ради инсталације два вишеенергетска линеарна акцелератора са Верификационим информационим системом (RV систем) и Системом за планирање терапије у објекту „Каменица 2“, тј.
дана 30.12.2015. године, који дан уствари представља дан почетка рачунања уговореног рока од 200 дана за извршење уговора, осим уговореног рока обуке који се односи на увођење напредних техника зрачења. Добављач је у
уговореном року од 200 (словимa: двеста) календарских дaнa од дaнa уплате аванса у целости извршио квантитативну испоруку и монтажу апарата с тим што је, не својом кривицом пао у доцњу у делу извршења уговорене обавезе у
погледу стављања опреме у функцију, провере функционалности и обуке запослених у просторијама седишта Корисника медицинске опреме.
Имајући у виду све напред наведено, а нараочито чињеницу да Наручилац – Купац имају интерес да се закључени Уговор у целости изврши, приступило се измени Основног уговора, у делу који се односи на продужење рока за
квалитативни пријем, а самим тим и у делу става 2. члана - начин плаћања.

Остале информације:
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ВИШЕЕНЕРГЕТСКИХ ЛИНЕАРНИХ АКЦЕЛЕРАТОРА СА
ВЕРИФИКАЦИОНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ (RV СИСТЕМ) И СИСТЕМОМ ЗА
ПЛАНИРАЊЕ ТЕРАПИЈЕ ЈНОПБР:404-66/2014 - Партија 1
број: 404-66/2014-1 од 21.07.2015. године

