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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Коронарни 
стентови за 2019. годину, бр. ЈН. 404-1-110/19-5, 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 Коронари стентови за 2019. годину, бр. ЈН. 404-1-110/19-5: 

 У прилогу В - Образац бр 4.1 - понуда за јавну набавку коронарни стентови за 2019. годину, 
који у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, услед техничке грешке 
која је настала,  врши се измена назива партија од 3 до 8, односно усклађивање истих са називима 
партија из техничке спецификације, тако да сада гласе: 

Партија  Предмет набавке 

3 
Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са циркумферентним 

биодеградабилним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију 
ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a 

4 
Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са  три нелинеарна 

флексибилна конектора у целој дужини стента или хибридни дизајн ћелије са перманентним 
полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса 

инхибицијом m-TOR-a 

5 Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) без полимера, обложен 
имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a 

6 Коронарни стент израђен од нерђајућег челика без полимера, обложен имуносупресивним 
леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a 

7 

Коронарни стент отвореног дизајна,  израђен од вишеструке сегментне легуре хрома (кобалт 
или платина) са перманентним полимером обложен имуносупресивним леком који зауставља 

прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a 
 

8 Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних перфорација и руптура  

У осталом делу прилог В- ОБРАЗАЦ БР 4.1 - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ остаје 
непромењен. 

  Прилог В- Образац бр. 4.1 понуда за јавну набавку коронарни стентови за 2019. 
годину, који у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, бр. ЈН. 
404-1-110/19-5, са горе наведеним изменама биће објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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