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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку набавке Mатеријал за дијализу, 
бр. ј.н. 404-1-110/19-93, 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 404-1-88/19-15 од 30.3.2020. године, , Комисија 
наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Mатеријал за 
дијализу, бр. ј.н. 404-1-110/19-93, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 
 

1. У делу II. Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 
 

- на страни 5, мења се тачка 12. тако да сада гласи:  
 
„12. Понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo (изузев за 
партије 27, 28, 46, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72 и 73) са роком 
трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке, а изузетно, за медицинска 
средства чији је произвођачки рок 12 месеци или краће, рок трајања не може бити 
краћи од 2/3 произвођачког рока од дана испоруке, за шта као доказ понуђач 
доставља изјаву на сопственом обрасцу, потписану oд стране овлашћеног лица 
понуђача. “ 

- на страни 6, у делу Начин на који ће се извршити тестирање дијализатора (партије од 1-22), 
додаје се последњи став тако да сада гласи:  
 
„Тестирање на Бета 2 микроглобулин и миоглобина ће се радити само за high flux 
дијализаторе тј. добра из партија 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,21 и 22. Тестирања 
ће се вршити уколико два понуђена дијализатора имају исти број пондера и/или исту 
тј. малу тромбогеност. Узорковаће се крв један сат од почетка ХД. Дакле, уколико два 
дијализатора имају исти број пондера и исту тромбогеност, одабраће се дијаизатор 
који има већи клиренс Бета 2 микроглобулина.“ 
 

2. У делу V. 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 25 конкурсне документације, мења се тачка 3. 
тако да гласи: 

„3. испоручивати добра која су стерилно упакована (изузев за партије 27, 28, 46, 55, 

56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72 и 73) са роком трајања не краћим од 12 

месеци од дана испоруке, а изузетно, за медицинска средства чији је произвођачки 

рок 12 месеци или краће, рок трајања не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока 

од дана испоруке.“ 

 

3. У делу VI. Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, на страни 27, у оквиру 
тачке 2.1 под g), мења се алинеја 6 тако да гласи: 

• Изјаву на сопственом обрасцу, потписану oд стране овлашћеног лица понуђача, да 
ће понуђенo медицинскo средствo бити стерилно упакованo (изузев за партије 27, 28, 
46, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72 и 73) са роком трајања не краћим 
од 12 месеци од дана испоруке, а изузетно, за медицинска средства чији је 
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произвођачки рок 12 месеци или краће, рок трајања не може бити краћи од 2/3 
произвођачког рока од дана испоруке, за шта као доказ понуђач доставља изјаву. 
 

4.  У Прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА врше се следеће 
измене: 

 
- за партију 45 - BICART SET za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće, мења се: 

• количина, тако да иста сада износи 161.881 комада, 

• процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 210.445.300,00 
динара. 

 
- за партију 73 - Paket koncentrata za dijalizu,  мења се: 

• количина за ставку 1  - Suvi bikarbonat u pakovanju od 750 grama (tip mašine DBB-EXA, 
Nikkiso) ili odgovarajuće, тако да иста сада износи 9.892 комада, 

• количина за ставку 2  - Bic AF Citrat 4.7 L (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće, 
тако да иста сада износи 9.892 комада, 

• процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 13.848.800,00 динара. 
 

Сходно горе наведеним изменама, у колони „УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:“, 
мења се укупна вредност јавне набавке без ПДВ-а тако да иста сада износи 2.947.448.545,50. 

 

5. У складу са изменама наведеним у тачки 4. ове измене Конкурсне документације, биће 
извршена измена Прилога В- Конкурсне документације – ОБРАЗАЦ БР. 4.1 – понуда за 
јавну набавку, Материјал за дијализу, који у себи садржи образац структуре цене са 
упутством како да се попуни. 

 

Пречишћен текст конкурсне документције, Прилог Б – Техничка спецификаија и Прилог В – 
Образац понуде бр. 4.1., за јавну набавку Материјал за дијализу, број ЈН 404-1-110/19-93, који 
садрже горе наведене измене, биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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