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6.05.2019. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку набавке Mатеријал за дијализу – 
заједнички материјал за све типове дијализних машина, бр. ј.н. 404-1-110/18-63, 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 404-1-62/19-25 од 6.05.2019. године, Комисија 
наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Mатеријал за 
дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина, бр. ј.н. 404-1-110/18-63, 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 4, мења се тачка 10. тако да гласи: 

„10. Понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo (изузев за партије 26 и 27), 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.“ 

- на страни 5, мења се трећи став, тако да гласи: 

„Приликом тестирања достављених узорака, здравствена установа у којој ће исто бити спроведено 
ће сачинити записник у којем ће констатовати да ли понуђена добра одговарају и исти доставити 
наручиоцу. Tестирање ће бити извршено у присуству стручног дела комисије и овлашћених 
представника понуђача, на Одељењу хемодијалзе Клинике за нефрологију Клиничког центра 
Србије. Материјал који није могуће тестирати у Клиничком центру Србије биће тестиран на 
Одељењу за хемодијализу КБЦ Звездара.“ 

- на страни 5, у делу који се односи на тестирање дијализатора (партије од 1-21 и 29-32), 
додаје се нов став (који ће бити став 1 у Конкурсној документацији), а који гласи: 

„Тестирање ће бити извршено само за дијализаторе који нису били у употреби у здравственим 
установама из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији у 2018. и 2019. години, као 
и за дијализаторе који су у наведеном периоду били у употреби, у укупној количини мањој од 
18.290 уговорених дијализатора, а која представља 5% од укупне тражене количине у предметној 
јавној набавци, за период од 6 месеци. Као доказ о употреби дијализатора и уговореној количини 
истих, понуђач доставља уговоре закључене са здравственим установама из Плана мреже 
здравствених установа.“ 

2. У делу V. Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА: 

- на страни 21, у оквиру тачке 2.1 под g), мења се подтачка 2 тако да гласи:  

 Уколико је Решење Агенције о лековима и медицинским средствима Републике Србије о 
упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава истекло и није обновљено, 
при чему медицинско средство може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима 
и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, број 30/10, 107/12 и 113/17 – др. закон и 
106/17 – др. закон), понуђач је у обавези да исто достави заједно са копијом предатог 
захтева за обнову уписа у Регистар медицинских средстава или потврду о пријему захтева 
за обнову уписа у Регистар медицинских средстава.“ 

- на страни 22, у оквиру тачке 2.1 под g), мења се подтачка 5 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 26 и 27), 
са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке. 

3. У делу VI Конкурсне документације – Модел оквирног споразума: 
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- на страни 33, у члану 6., мења се тачка 6.5. тако да гласи: 

„ Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Добављач је у 
обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана.“ 

- на страни 33, у члану 6., мења се тачка 6.6. тако да гласи: 

„Добављач се обавезује да ће испоручивати добра која су стерилно упакована и са роком трајања 
не краћим од 12 месеци од дана испоруке.  

(Уколико су предмет оквирног споразума партије 26 и 27 наведени став ће бити прилагођен у 
складу са условом дефинисаним техничком спецификацијом).“ 

- на страни 34, у члану 8., мења се тачка 8.1., тако да гласи: 

„У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу уговорну 
казну од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а уговорених добара за коју је прекорачио рок 
испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са 
закашњењем.“ 

- на страни 34, у члану 9., додаје се нова тачка 9.4. тако да гласи: 

„Фонд ће уновчити банкарску гаранцију највише до износа од 2% од нереализоване вредности 
партије без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима 
закљученим на основу истог.“ 

  Досадашње тачке 9.4, 9.5 и 9.6, постају тачке 9.5, 9.6 и 9.7.  

4. У делу VII Конкурсне документације – Модел уговора: 

- на страни 38, мења се члан 5., тачка 5.1. тако да гласи: 

„У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу уговорну 
казну од 0,5% од укупне вредности  без ПДВ-а уговорених добара за коју је прекорчио рок 
испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са 
закашњењем.“ 

  

  Пречишћен текст конкурсне документције за јавну набавку Материјал за дијализу – 
заједнички материјал за све типове диијализних машина, број ЈН 404-1-110/18-63, биће 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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