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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку уградног материјала у 
кардиологији – коронарних стентова за 2014. годину број ЈН 404-1-110/14-9, сходно члану 
63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) 
  
  

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12), наручилац доноси следећу измену конкурсне документације за јавну набавку уградног 
материјала у кардиологији – коронарних стентова за 2014. годину број ЈН 404-1-110/14-9: 

 
 

1. У делу V. Упутство понуђачима, врши се измена тачке 22. Критеријум за доделу уговора 
на страни 20. конкурсне документације, тако што тачка 22.8 постаје тачка 22.9, а убацује 
се нова тачка 22.8, тако да гласи : 

22.8 Уколико се једном понудом понуди више различитих производа, елемент 
критеријума ''Квалитет'' вредноваће се на следећи начин: 
� сваки од понуђених производа биће посебно оцењен на начин дефинисан у 

тачкама 22.4 и 22.7 овог Упутства  
� укупна оцена за понуду за елеменат критеријума ''Квалитет'' утврдиће се на 

основу следеће формуле: 
PА = (PA1*А1 + PА2*А2...PАN*АN)/100 
где је  
PА – укупан број поена за елемент критеријума ''Квалитет'' за понуђача А 
PA1...PAN – оцена за пронуђени производ 
А1...АN – процентуално учешће одређеног производа у укупној количини 
производа 

22.9 Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих 
понуда, за исту партију, буду имале исти број поена, предност ће имати она 
понуда која је прва достављена на адресу наручиоца. 

 
2. У делу образца бр. 4.1– Понуда за јавну набавку уградног материјала у кардиологији – 

коронарних стентова за 2014. годину, а у складу са изменама наведеним у тачки 22. 
(22.8 и 22.9) Критеријум за доделу уговора, врши се измена у делу упутство за 
попуњавање образца, тако што се мења став 2) и гласи: 
Понуђач, за једну партију, може да понуди један или више заштићених назива. За сваки 
од понуђених заштићених назива понуђач је дужан да унесе тражене податке 
(заштићени назив понуђеног добра и назив произвођача понуђеног добра).  
У случају да понуђач за једну партију понуди више заштићених назива, дужан је да 
поред заштићеног назива понуђеног добра наведе и процентуално учешће тог 
заштићеног назива у укупној количини предвиђеној за ту партију. 
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