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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера за 2020. 
годину, број 404-1-110/20-32, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
  
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца доноси следећу измену конкурсне документације за 
јавну набавку Балон катетера за 2020. годину, број 404-1-110/20-32: 

 

1. У делу VI. Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА врши се следећа 
измена: 

- на страни 27, у оквиру тачке 2.1 под g), мења се алинеја 5 тако да гласи: 

„•За партије 15, 16, 19, 20 и 23, потребно је доставити једну публиковану студију у Current-
u sa IF ≥1.5.“ 

2. У прилогу Б Конкурсне документације – техничка спецификација: 

-  Мења се назив партије 9 - Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire дизајна 
(OTW) (дијаметра 1,25mm и 1,5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm), тако 
да сада гласи: 

„Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire дизајна (OTW) (дијаметра 1,2mm-
2,0mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm).“; 

 

- За партију 13 - Микрокатетер са двоструким луменом, мења се услов који се односи на 
дужину катетера ≥140 cm, тако да сада гласи: 
 

„•Дужина катетера ≥130 cm“; 
 

- За партију 15 - Коронарни балон катетери обложени леком, мења се услов који се односи  
минималну дужину балона  - 10 mm или краће, тако да сада гласи: 
 

„•минимална дужина балона - 15 mm или краће“; 
 

- за партију 23 - Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом за резистентне – 
ригидне лезије мења се услов који се односи на дужине балон катетера, тако да исти сада 
гласи: 

„•Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера од 6-15 mm за употребу у 
коронарним артеријама дијаметра од 2-3.5 mm.“ 

 

3. У Прилогу В – Образац бр. 4.1. - Понуда за јавну набавку балон катетери за 2020. 
годину, који у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, 
врши се измена у складу са изменом у тачки 2. која се односи на партију 9. 
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Пречишћен текст конкурсне документације, измењен Прилог Б – Техничка 
спецификација, као и Прилог В- Образац бр. 4.1. - Понуда која у себи садржи образац 
структуре цене са упутством како да се попуни, за јавну набавку Балон катетери за 2020. 
годину биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
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