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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку Валвула и рингова, бр. 
ЈН  404-1-110/19-90, 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 бр. 404-1-91/19-28 од 24.03.2020. године Комисија 

наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Валвула и рингова, 
број ЈН: 404-1-110/19-90 у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
У прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у делу који се 

односи на техничке карактеристике врше се следеће измене: 

 

- За партију 5 - Механичка нископрофилна аортна валвула за тотално супра-ануларну 
позицију брише се тачка „Да је по дизајну тотално супра-ануларна, тј. да је интраануларни 
дијаметар валвуле једнак нативном анулусу“ тако да техничке карактеристике за наведену 
партију гласе: 

• Да је дволисна (са два листића), 

• Да је израђена од пиролитик карбона, 

• Да се испоручује са држачем, 

• Да постоји одговарајућа величина (19-27), 

• Да поседује CE и/или FDA сертификат, 

• Да је понуђена валвула новије генерације (последњи или претпоследњи модел).  

 

- За партију 15 - Механичка митрална валвула са универзалним кућиштем за величине 25/33 
брише се тачка „Да је угао отварања листића валвуле 90“ тако да техничке карактеристике 
за наведену партију гласе: 

• Да су дволисне (са два листића), 

• Да су израђене од пиролитик карбона, 

• Да постоји једна универзална величина од 25-33, 

• Да поседује CE и/или FDA сертификат, 

• Да је понуђена валвула новије генерације (последњи или претпоследњи модел). 

  Пречишћен текст прилога Б конкурсне документације - Техничка спецификација/ 
Списак партија, за јавну набавку Валвуле и рнигови, број ЈН 404-1-110/19-90, који садрже 
горе наведене измене, биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 

                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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