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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
 
Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку Mатеријал за перитонеумску 
дијализу у кућним условима, број 404-1-110/16-60, 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), Koмисија наручиоца врши следећу измену конкурсне документације за јавну 
набавку Mатеријал за перитонеумску дијализу у кућним условима, број 404-1-110/16-60: 
 

1. У делу III конкурсне документације – Техничка спецификација, у табели на страни 6, 
врши се измена назива партије 7 тако да иста гласи Перитонеумски катетер и адаптер 
између продужетка катетера и перитонеумског катетера за програм произвођача 
Baxter, уместо назива Перитонеумски катетер за програм произвођача Baxter. 
 

2. У делу III конкурсне документације – Техничка спецификација, у табели на страни 6, 
врши се измена назива партије 8 тако да иста гласи Перитонеумски катетер и адаптер 
између продужетка катетера и перитонеумског катетера за програм произвођача 
Fresenius, уместо назива Перитонеумски катетер за програм произвођача Fresenius. 
 

3. У делу III конкурсне документације – Техничка спецификација, на страни 8, за партије 
7 и 8 додаје се нова ставка, и то Адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетера.  

 

4. У делу III конкурсне документације – Техничка спецификација, на страни 8, брише се 
следећи текст: „Понуђач се обавезује да о свом трошку, без обавезе плаћања, 
испоручи Адаптер између продужетка катетера и перитонеумског катетера у случају 
потребе замене истог из медицинских разлога.“  

 

5. У прилогу А – Образац понуде бр.4.1 врши се измена назива партије 7 тако да иста 
гласи Перитонеумски катетер и адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетера за програм произвођача Baxter, уместо назива 
Перитонеумски катетер за програм произвођача Baxter. 

 

6. У прилогу А – Образац понуде бр.4.1 врши се измена назива партије 8 тако да иста 
гласи Перитонеумски катетер и адаптер између продужетка катетера и 
перитонеумског катетера за програм произвођача Fresenius, уместо назива 
Перитонеумски катетер за програм произвођача Fresenius. 
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Пречишћен текст конкурсне документације и Прилога А –образац понуде бр. 4.1, који садржи 
горе наведене измене биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. 
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