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08/2 број: 404-1-35/19-54 
02.10.2019. године 
 
 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку набавку Имплантати за 
кукове и колена, бр. ј.н. 404-1-110/19-38, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
 
У делу Прилога А конкурсне документације - Техничка спецификација/списак партија 

са расподелом по здравственим установама извршене су следеће измене: 
  
 

1. У складу са Додатним појашњењем бр. 404-1-35/19-32 од 20.09.2019. године, врши се 
измена за партије 13 и 18, тако да у ставци 1, уместо: 

Стем протезе: Универзални, цементни 
без колара  

 
Стем протезе: Универзални, цементни 
без колара 

Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)                                                                                                             Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)                                                                                                            
Конус врата: 12/14 мм   Конус врата: 12/14 мм  
Завршна обрада: високополиран            сада стоји Завршна обрада: високополиран 
Материјал: нерђајући челик                                                                                                                          Материјал: кобалт хром или челик                                                                                                                         
ЦЦД угао: 135 степени          ЦЦД угао: 135 степени           
Величине: најмање 9  Величине: најмање 9 
 
 
 

2. У складу са Додатним појашњењем бр. 404-1-35/19-37 од 23.09.2019. године, врши се 
измена за партију 23, тако да у ставци 1, уместо: 

Стем протезе: Универзални, цементни 
без колара  

 
Стем протезе: Универзални, цементни 
без колара са централизером 

Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)                                                                                                             Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)                                                                                                            
Конус врата: 12/14 мм   Конус врата: 12/14 мм  
Завршна обрада: високополиран            сада стоји Завршна обрада: високополиран 
Материјал: нерђајући челик                                                                                                                          Материјал: нерђајући челик                                                                                                                         
ЦЦД угао: 135            ЦЦД угао: 135 и више           
Величине: најмање 11 величина  Величине: најмање 6 величина 
 

 

3. У складу са Записником са састанка бр. 404-1-35/19-42 од 25.09.2019. године, врши се 
измена за партију 19, тако да у ставци 2 и 3, уместо: 

Ставка 2:   

Ацетабулум: UHMWPE  Ацетабулум: UHMWPE 

Најмање 12 величина у распону од 38 мм 
до 60 мм 

   сада стоји Распон од најмање 40 мм до 58 мм 

Ослањајућа површина пречника 32 мм, 
односно 28 мм  

 
Ослањајућа површина пречника 32 мм, 
односно 28 мм 
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Ставка 3:   

Глава: Најмање 5 дужина  Глава: Најмање 5 дужина 

Пречник: 28 мм и 32 мм, конус 12/14    сада стоји Пречник: 28 мм и 32 мм, конус 12/14 

Материјал: Легура челика  
Материјал: Легура челика или кобалта 
и хрома 

 

4. Даље, извршена је измена за партију 13, тако да у ставци 1, уместо: 

Стем протезе: Универзални, цементни 
без колара  

 
Стем протезе: Универзални, цементни 
без колара 

Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)                                                                                                             Облик: Зашиљен - клинаст, („taper“)                                                                                                            
Конус врата: 12/14 мм   Конус врата: 12/14 мм  
Завршна обрада: високополиран            сада стоји Завршна обрада: високополиран 

Материјал: нерђајући челик                                                                                                                          
Материјал: легура кобалта и хрома или 
нерђајући челик                                                                                                                         

ЦЦД угао: 135 степени          ЦЦД угао: 135 степени           
Величине: најмање 9  Величине: најмање 9 

 

5. У складу са додатним појашњењем бр. 404-1-35/19-52 од 02.10.2019. године, врши се 
измена за партију 20, тако да уместо: 

Универзална, по типу Austin Moore  
Главе пречника од 39 до најмање 56 мм 
Величине тела 2 (две), уже и шире, за 
све расположиве величине 

 

сада стоји 

Универзална, по типу Austin Moore  
Главе пречника од 39 до најмање 55 мм 
Величине тела 2 (две), уже и шире, за 
све расположиве величине 

 

6. Даље, врши се измена за партију 21, тако да уместо: 

Универзална, по типу Austin Moore  
Дијаметар главе 35мм-55мм, пуна калота, 
електро полирана, материјал – нерђајући 
челик и/или легура титанијума, стерилно 
паковање 

 

сада стоји 

Универзална, по типу Austin Moore  
Дијаметар главе 35мм-55мм, пуна 
калота, електро полирана, материјал – 
нерђајући челик и/или легура титанијума 

 

7. Такође, У складу са Записником са састанка бр. 404-1-35/19-42 од 25.09.2019. године, врши 
се измена конкурсне документације у делу Прилога А конкурсне документације - Техничка 
спецификација/списак партија са расподелом по здравственим установама, за партије 20 и 21, у 
делу Процењена вредност без ПДВ-а, на начин да се иста за партију 20 умањује са 44.044.000,00 
на 25.168.000,00, а за партију 21 са 3.780.000,00 на 2.160.000,00 дин. 

  

8. У складу са захтевима здравствених установа Општих болница Лесковац и Крушевац и 
Клиничко-болничког центра Бежанијска Коса, сви од 19.09.2019. године, уводи се нова партија, која 
гласи:  

 

Партија 33 - Тотална примарна цементна ендопротеза колена, полиаксијална,  са задњом 
стабилизацијом, тип 6 

Ставка 1: 

Обавезне карактеристике: Полиаксијално (кинеметско) колено са задњом стабилизацијом (ПС)                                                       

Феморална компонента: Анатомска, ПС, )                                                    

Материјал: CoCrMo                                                  

Величине: најмање 6                        
 

Ставка 2: 

Тибијална компонента: Универзална, фиксна платформа                                                     
Материјал: легура титанијума                     
Величине: најмање 6 
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Ставка 3: 

Инсерт: Израђен од UHMWPE полиетилена                                 
Величине:све којима произвођач располаже,  
најмање 5 дебљина инсерта 

 

Ставка 4: 

Пателарно дугме: UHMWPE полиетилен,  
најмање 6 величина 

 

За партију 33 понуђач је у обавези да понуди добра са могућношћу комбиновања стандардне 
величине феморалне компоненте са најмање 4 величине тибијалне компоненте . 

 

Сходно наведеном, количине опредељене у партији 31, за потребе наведених установа се 
прерасподељују у партију 33, и то: 

- за КБЦ Б Коса – 30 ком; 
- за ОБ Лесковац – 20 ком; 
- за ОБ Крушевац – 13 ком. 

 

 

9. У складу са молбом Клиничко-болничког центра Звездара од 19.09.2019. године врши се 
измена опредељених количина за партије 4, 5, 30 и 31, и то на следећи начин: 

- Прерасподељује се 26 ком за партију 4, са партије 5, и 

- Прерасподељује се 32 ком за партију 31, са партије 30. 

 

 

10. У складу са захтевом здравственe установe КЦ Ниш од 24.09.2019. године, извршена је 
прерасподела количина на следећи начин: 

- за партију 12 – 10 ком; 
- за партију 13 – 10 ком; 
- за партију 14 – 10 ком; 
- за партију 20 – 10 ком; 
- за партију 21 – 40 ком; 
- за партију 22 – 10 ком; 
- за партију 23 – 20 ком; 
- за партију 25 – 20 ком; 
- за партију 26 – 20 ком; 
- за партију 29 – 15 ком; 
- за партију 30 – 5 ком; 
- за партију 31 – 0 ком; 

 
 
 

11. Поводом Захтева Опште болнице Алексинац бр. 443 од 24.09.2019. године, врши се измена 
конкурсне документације у делу Прилога А конкурсне документације – Техничка 
спецификација/списак партија са расподелом по здравственим установама, за партије 1 и 5, и то на 
следећи начин: 

- За партију 1 опредељује се 25 ком, уместо првобитних 35 ком и 
- За партију 5 опредељује се 40 ком, уместо првобитних 30 ком. 

 
 
 

12. Поводом Захтева Клиничко-болничког центра Земун бр. 07/19 од 24.09.2019. године, код 
наручиоца заведен дана 26.09.2019. године за партију 31 се опредељује 10 ком. 
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13. Поводом Захтева Клиничко-болничког центра Бежанијска Коса од 01.10.2019. године за 
партију 32 се опредељује 10 ком. 

 
 

14. Сходно учињеним изменама у тачкама 1-13 врши се измена конкурсне документације у 
делу Прилога А конкурсне документације – Техничка спецификација/списак партија са расподелом 
по здравственим установама, у делу укупне количине и Процењена вредност без ПДВ-а за партије 
1, 4, 5, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32 и 33,  и то на следећи начин: 

 

 

Број 
партије 

Укупна 
количина 

Процењена 
вредност без 
ПДВ-а 

 
Укупна 

количина 

Процењена 
вредност без 
ПДВ-а 

1 2.216 321.320.000,00  2.226 322.770.000,00 

4 832 120.640.000,00  806 116.870.000,00 

5 143 20.735.000,00  159 23.055.000,00 

12 60 5.940.000,00  50 4.950.000,00 

13 60 5.940.000,00  50 4.950.000,00 

14 690 46.782.000,00  680 46.104.000,00 

20 1.558 24.928.000,00 уместо 1.573 44.044.000,00 

21 150 2.400.000,00  135 3.780.000,00 

22 350 23.345.000,00  375 25.345.000,00 

23 518 34.550.600,00  498 33.216.600,00 

25 70 4.669.000,00  50 3.335.000,00 

26 275 18.342.500,00  290 19.343.000,00 

29 130 17.940.000,00  115 15.870.000,00 

30 25 3.450.000,00  52 7.176.000,00 

31 427 58.926.000,00  468 64.584.000,00 

32 90 11.700.000,00  80 10.400.000,00 

33 63 8.694.000,00    

 
 
 

У делу Прилога Б конкурсне документације - Образац понуде који у себи садржи 
образац структуре цене извршене су следеће измене: 
 

1. Уводи се партија бр. 33, а у складу са тачком 8. и 14. претходног става. 

2. У складу са учињеним изменама, мења се количина (колона VI) за партије 1, 4, 5, 12, 13, 14, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32 и 33, а у складу са табелом датом у тачки 14. претходног става. 

   

Пречишћен текст Прилога А конкурсне документације - Техничка спецификација/списак 
партија са расподелом по здравственим установама и Прилога Б конкурсне документације – 
Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене, за јавну набавку Имплантати за 
кукове и колена, број ЈН 404-1-110/19-38, који садрже горе наведене измене, биће објављени 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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