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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку набавку Mатеријал за 
дијализу – по типу дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, сходно члану 63. став 1. Закона 
о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
 
 
 У складу са додатним појашњењем број 404-1-64/19-68 од 29.07.2019. године, Комисија 
наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Mатеријал за 
дијализу – по типу дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, сходно члану 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 
 

1.  У делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, на страни 4 конкурсне документације, мења се 
тачка 10. тако да гласи:  

„Понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo (изузев за партије 
17, 30, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43 и 44) са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана 
испоруке, за шта као доказ понуђач доставља изјаву на сопственом обрасцу, потписану oд 
стране овлашћеног лица.“ 

 

2. У делу 4. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ - ОБРАЗАЦ БР. 11 - 
Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава за учествовање понуђача у 
централизованој јавној набавци, на страни 19 конкурсне документације, мења се тачка 3. 
тако да гласи: 
„3. испоручивати добра која су стерилно упакована (изузев за партије 17, 30, 33, 34, 
37, 39, 41, 42, 43 и 44), са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке, за 
шта као доказ понуђач доставља изјаву на сопственом обрасцу  и потписану од 
стране овлашћеног лица.“ 

 

3. У делу V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, под тачком g), на страни 20 конкурсне документације, 
мења се став 6 тако да гласи: 

 „• Изјава понуђача дата на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног 
лица, да понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo (изузев за партије 
17, 30, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43 и 44), са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана 
испоруке.“ 

 
4. У делу VI Конкурсне документације – Модел оквирног споразума, врше се следеће измене: 

 
- На страни 31 конкурсне документације, мења се напомена у тачки 6.6., тако да гласи: 

  
 „(Уколико су предмет оквирног споразума партије 17, 30, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43 и 44) 
наведени став ће бити прилагођен у складу са условом дефинисаним техничком 
спецификацијом).“ 
 
 - На страни 32 конкурсне документације, у тачки 9, мења се тачка 9.1. тако да гласи:  

„9.1 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року 
од 10 дана од дана обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, 
плативу на први позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, у висини од 3% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

(уколико је вредност оквирног споразума преко 30.000.000,00 динара без ПДВ-а) или 
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9.1 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду 
достави бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 
уз исту мора бити достављено попуњено и потписано менично овлашћење у висини 
од 3% од вредности оквирног споразума без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
и копија картона депонованих потписа, који мора бити издат од стране пословне 
банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. 

 (уколико је вредност оквирног споразума до 30.000.000,00 динара без ПДВ-а)“; 

- На страни 32 конкурсне документације, у тачки 9, мења се тачка 9.2. тако да гласи:  

„9.2 Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у претходном ставу, 
остаће на снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека 
важења оквирног споразума.“ 

- На страни 32 конкурсне документације, у тачки 9, мења се тачка 9.3. тако да гласи: 

„9.3 Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, уколико 
обавезе по оквирном споразуму и уговорима закљученим на основу оквирног 
споразума не буду благовремено или правилно реализоване, односно уколико 
Добављач престане да их реализује.“; 

- На страни 32 конкурсне документације, у тачки 9, мења се тачка 9.4. тако да гласи: 

„9.4 Фонд ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла највише до 
износа од 3% од нереализоване вредности партије без ПДВ-а, на коју се односи 
неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу 
истог.“; 

  - На страни 32 конкурсне документације, у тачки 9.,  додају се нове тачке 9.5 и 9.6 које 
гласе: 

„9.5 У случају да Фонд делимично активира достављену меницу за добро извршење 
посла, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном 
овлашћењу, Добављач је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, 
достави Фонду нову меницу и менично овлашћење у висини од 3% преостале 
вредности оквирног споразума. 

(у случају да је средство обезбеђења за добро извршење посла банкарска 
гаранција, тачка 9.5. се брише)“; 

 „9.6 Средство обезбеђења за добро извршења посла важи за испуњење обавеза за 
све Купце по овом споразуму.“; 

-  Досадашње тачке 9.5, 9.6. и 9.7., постају тачке 9.7, 9.8 и 9.9; 

- На страни 32 конкурсне документације, у тачки 9, мења се тачка 9.7 (досадашња тачка 
9.5), тако да гласи: 

„9.7 У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом 
предвиђена уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 8. 
овог споразума, док средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у 
овом члану, може да се уновчи у случају да се закашњења или повреде наставе или 
уколико је извесно да Добављач неће моћи да испуни обавезу из оквирног 
споразума/уговора за време важења оквирног споразума/уговора. 

- На страни 32 конкурсне документације, у тачки 9, у тачки 9.8. (досадашњој тачки 9.6.), 
додаје се напомена:  

„ (у случају да је средство обезбеђења за добро извршење посла меница, тачка 9.8. 
се брише)“; 

- На страни 32 конкурсне документације, у тачки 9, мења се тачка 9.9 (досадашња тачка 
9.7), тако да гласи: 

„ 9.9. Средство обезбеђења за добро извршење посла ће Добављачу бити враћено 
након истека рока из тачке 9.2. овог члана.“ 
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  Пречишћен текст конкурсне документције, за јавну набавку Материјал за дијализу – 
по типу дијализне машине, број ЈН 404-1-110/18-64, који садржи горе наведене измене, биће 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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