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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
 

Предмет: Изменe и допуне конкурсне документације за јавну набавку материјалa за 
перитонеумску дијализу у кућним условима, број ЈН 404-1-110/15-64, 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 следеће измене конкурсне документације за јавну набавку 
материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима, број ЈН 404-1-110/15-64: 
 
 

1) Мења се тачка 6. на страни 4 конкурсне документације, тако да гласи: 
 

„Рок за достављање понуда је до 7.10.2015. године до 11,30 часова.“. 
 

2) Мења се тачка 7. на страни 4 конкурсне документације, тако да гласи: 
 

„Јавно отварање понуда обавиће се 7.10.2015. године у 12,00 часова, у просторијама Републичког 
фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, сала број 3.“. 
 
3) Врши се измена техничке спецификације на страни 15. конкурсне документације, на начин што 

се уводе количине адаптера између перитонеумског катетера и продужетка катетера за 
програм произвођача Fresenius и за програм произвођача Baxter. 

 
4) Мења се тачка 9.6 на страни 22. конкурсне документације, тако да гласи: 

 
„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 7.10.2015. године до 
11:30 часова, без обзира на начин како су послате.“. 

 
5) Мења се тачка 16.1 на страни 25. конкурсне документације, тако да гласи: 
„Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 7.10.2015. године са почетком у 12,00 
часова.“. 

 
6) Мења се тачка 18.2 на страни 25. конкурсне документације, тако да гласи: 

 
„Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 7.10.2015. године до 11:30 
часова, без обзира на начин на који су послате.“ 
 
7)    Врши се измена Модела уговора на страни 53. конкурсне документације,  на начин што се 
уводе количине адаптера између перитонеумског катетера и продужетка катетера за програм 
произвођача Fresenius и за програм произвођача Baxter. 
 
8)   Врши се измена обрасца 4.2 – Структура цене, на начин што се уводе редови 21, 28, 37, 45, 53 
и 63, а исти се односе на „Адаптер између продужетка катетера и перитонеумског катетера“.  
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Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном обрасцу број 4.1 - понуда за јавну набавку 
материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима, који је објављен уз овај допис. 
Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све горе наведене измене биће 
објављен на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  
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