
            
 

 

08/2 број: 404-1-53/14-33 
27.05.2014. године 
 

 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку материјала за 
дијализу - дијализатори за период од годину дана, брoj јавне набавке 404-1-110/14-66, 
сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) 
  
 
  

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12), наручилац доноси следеће измене конкурсне документације у делу: 

1. V – УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА: 

- мења се тачка 3.2 тако да гласи: „Цена у понуди је непромењива и не може се мењати 
након отварања понуда.“  

 
- тачка 22.8 постаје тачка 22.9, а тачка 22.9 постаје 22.10. Тачка 22.8 мења се тако да 

гласи: Елемент критеријима ''Квалитет'', за све партије, вредноваће се применом следеће 
формуле: 

QA = Pmax1 х KUFA - KUFmin + Pmax2 х  
CUA - CUmin + Pmax3 х  

CPA - CPmin 
KUFmax - KUFmin CUmax - CUmin CPmax - CPmin 

где је: 
 QA – број поена понуђача А за елемент критеријума ''Квалитет'' 
 Pmax1 – максимални број поена КUF 
 Pmax2 – максимални број поена за клиренс урее 
 Pmax3 – максимални број поена за клиренс фосфата 
 KUFA – KUF за дијализатор понуђача А 
 KUFmax – највећи понуђени KUF за партију 
 KUFmin – вредност КUF-а за коју се добија 0 поена, према табели 1. 
             CUA – клиренс урее за дијализатор понуђача А 
 CUmax – највећи понуђени клиренс урее за партију 
 CUmin – вредност клиренса урее за коју се добија 0 поена, према табели 1. 
             CPA – клиренс фосфата за дијализатор понуђача А 
 CPmax – највећи понуђени клиренс фосфата за партију 
 CPmin – вредност клиренса фосфата за коју се добија 0 поена, према табели 1. 

Табела 1. 
Тип дијализатора KUF 

(ml/h/mmHg) 
Клиренс урее* 

(ml/min) 
Клиренс фосфата* 

(ml/min) 
LF 1.3 10 200 150 
LF 1.4 10 200 150 
LF 1.5 15 200 150 
LF 1.6 15 200 150 
LF 1.7 15 200 150 
LF 1.8 15 200 150 
HF 1.3 35 220 200 
HF 1.4 45 240 200 
HF 1.5 45 240 200 
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HF 1.6 45 240 210 
HF 1.7 50 245 210 
HF 1.8 50 245 210 
HF 1.9 60 255 220 
HF 2.0 60 255 220 
HF 2.1 60 265 230 
HF 2.2 60 265 230 
HF 2.4 60 265 230 
HF 2.5 60 265 230 

* QD=500ml/min; QB=300ml/min; Qf=0ml/min 
 
 

- додаје се тачка 2.11 која гласи: „Уколико се за одређену партију не добије ниједна 
понуда или све понуде буду  неприхватљиве количина опредељена за ту партију реализоваће 
се на следећи начин:  

a) уговориће се са понуђачем с којим је закључен оквирни споразум за дијализатор 
исте површине; 

b) у недостатку дијализатора исте површине,  уговориће се са понуђачем с којим је 
закључен оквирни споразум за дијализатор прве следеће веће површине, а истог 
начина стерилизације (1.водена пара; или 2. стерилизација гама зраци или е-
beam); 

c) у недостатку дијализатора прве следеће веће површине, истог начина 
стерилизације, уговориће се са понуђачем с којим је закључен оквирни споразум 
за дијализатор те површине, а другог начина стерилизације; 

d) у недостатку дијализатора прве следеће веће површине, уговориће се са 
понуђачем с којим је закључен оквирни споразум за дијализатор прве следеће 
мање површине, а истог начина стерилизације (1.водена пара; или 2. 
стерилизација гама зраци или е-beam); 

e) у недостатку дијализатора прве следеће мање површине, истог начина 
стерилизације, уговориће се са понуђачем с којим је закључен оквирни споразум 
за дијализатор те површине, а другог начина стерилизације; 

f) у недостатку и таквих дијализатора, уговориће се са понуђачем с којим је 
закључен оквирни споразум за дијализатор прве следеће расположиве веће 
површине и пратиће се исти редослед. 

 
 
2. МОДЕЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 
 

  
- тачка 5.4 постаје тачка 5.3. и сада гласи: „Наручилац плаћа испоручене количине по 

уговореним јединичним ценама, увећаним за износ ПДВ-а у року од 120 дана од пријема 
фактуре, у складу са прописаним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“, бр. 119/2012).“ 

 
- мања се тачка 9.4. тако да гласи: „Фонд ће уновчити банкарску гаранцију за добро 

извршење 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.“ 

 
- додаје се „Прилог 5 – Табела са количинама опредељеним по наручиоцу“ 

 

3. МОДЕЛА УГОВОРА: 

 
- мења се тачка 3.2. тако да гласи: „Наручилац плаћа испоручене количине по 

уговореним једничним ценама, увећаним за износ ПДВ-а у року од ___ дана од пријема 
фактуре. /уписује се максимални рок плаћања сходно члану 16. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“, бр. 119/2012) – 120 дана 
до 31.12.2014. године, 90 дана од 01.01.2015. године/“ 



- брише се тачка 3.3. Модела уговора и 

- бришу се Прилог бр. 2 и Прилог бр. 3 у моделу уговора 

 
 
 
 
С поштовањем, 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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