
 

08/2 број: 404-1-72/14-13 
01.10.2014. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку тубуларних графтова за 
дечију кардиохирургију PTFE, број ЈН 404-3-110/14-88, 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), Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку 
тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE, број ЈН 404-3-110/14-88: 
 

1) У делу I Општи подаци о набавци врше се измена на страни 3. конкурсне 
документације у тачки 6. Подаци о месту и року за подношење понуда тако да гласи: 

  
„Рок за достављање понуда је до 10.10.2014. године до 08:30 часова.“ 
 
2) У делу I Општи подаци о набавци врше се измена на страни 4. конкурсне 

документације у тачки 7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда тако да 
гласи: 

  
„Јавно отварање понуда обавиће се 10.10.2014. године у 09,00 часова, у просторијама 
Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, 
сала број 3.“ 
 
3) У делу IV Техничка спецификација јавне набавке тубуларних графтова за дечију 

кардиохирургију PTFE, врше се изменa на страни 7. конкурсне документације, у 
табеларном приказу предмета набавке, тако да гласи: 

 

Предмет набавке Јединица 
мере Количина 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а 

Ознака 
из ОРН 

Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE, дужине од 10 - 80 цм и 
 пречника од 3,5 - 20 мм 

Ставка 1 
Тубуларни графтови за дечију 

кардиохирургију PTFE дужине 10 цм и 
пречника 3,5 мм, без ојачања 

комад 9 324.000,00 33600000 

Ставка 2 
Тубуларни графтови за дечију 

кардиохирургију PTFE дужине 10 цм и 
пречника 4 мм, без ојачања 

комад 2 72.000,00 33600000 

Ставка 3 
Тубуларни графтови за дечију 

кардиохирургију PTFE дужине 70 цм и 
пречника 5 мм, без ојачања 

комад 1 105.000,00 33600000 

Ставка 4 
Тубуларни графтови за дечију 

кардиохирургију PTFE дужине 70 цм и 
пречника 5 мм, са ојачањем 

комад 1 105.000,00 33600000 

Ставка 5 
Тубуларни графтови за дечију 

кардиохирургију PTFE дужине 50 цм и 
пречника 6 мм, без ојачања 

комад 1 80.000,00 33600000 

Ставка 6 
Тубуларни графтови за дечију 

кардиохирургију PTFE дужине 80 цм и 
пречника 8 мм, без ојачања 

комад 1 118.600,00 33600000 

Ставка 7 
Тубуларни графтови за дечију 

кардиохирургију PTFE дужине 40 цм и 
пречника 16 мм, без ојачања 

комад 3 239.400,00 33600000 
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Ставка 8 
Тубуларни графтови за дечију 

кардиохирургију PTFE дужине 20 цм и 
пречника 18 мм, без ојачања 

комад 6 228.000,00 33600000 

Ставка 9 
Тубуларни графтови за дечију 

кардиохирургију PTFE дужине 20 цм и 
пречника 20 мм, без ојачања 

комад 6 228.000,00 33600000 

УКУПНО 30 1.500.000,00 

 
4) У делу IV Техничка спецификација јавне набавке тубуларних графтова за дечију 

кардиохирургију PTFE, врше се изменa на страни 7. конкурсне документације, у делу 
детаљног приказа захтеване техничке спецификације, тако да гласи: 

 
„ТУБУЛАРНИ ГРАФТОВИ ЗА ДЕЧИЈУ КАРДИОХИРУРГИЈУ PTFE, ДУЖИНЕ ОД 10 - 80 ЦМ И 

ПРЕЧНИКА ОД 3,5 - 20 ММ 
 
СТАВКА 1 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 10 цм и 
пречника 3,5 мм, без ојачања 
 

 Stretch графт, 
 Танког зида, 
 Постимплантациона непропустљивост, 
 Биокомпатибилност, 
 Да поседује CE и FDA сертификат. 

 
СТАВКА 2 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 10 цм и 
пречника 4 мм, без ојачања 
 

 Stretch графт, 
 Танког зида, 
 Постимплантациона непропустљивост, 
 Биокомпатибилност, 
 Да поседује CE и FDA сертификат. 
 

СТАВКА 3 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 70 цм и 
пречника 5 мм, без ојачања   
 

 Stretch графт, 
 Танког зида, 
 Постимплантациона непропустљивост, 
 Биокомпатибилност, 
 Да поседује CE и FDA сертификат. 

 
СТАВКА 4 – Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 70 цм и пречника 
5 мм, са ојачањем 
 

 Stretch графт, 
 Танког зида, 
 Постимплантациона непропустљивост, 
 Биокомпатибилност, 
 Да поседује CE и FDA сертификат. 

 
СТАВКА 5 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 50 цм и 
пречника 6 мм, без ојачања 
 

 Stretch графт, 
 Танког зида, 
 Постимплантациона непропустљивост, 
 Биокомпатибилност, 
 Да поседује CE и FDA сертификат. 

 
СТАВКА 6 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 80 цм и 
пречника 8 мм, без ојачања 



 
 Stretch графт, 
 Танког зида, 
 Постимплантациона непропустљивост, 
 Биокомпатибилност, 
 Да поседује CE и FDA сертификат. 

 
СТАВКА 7 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 40 цм и 
пречника 16 мм, без ојачања 
 

 Stretch графт, 
 Стандардног зида, 
 Постимплантациона непропустљивост, 
 Биокомпатибилност, 
 Да поседује CE и FDA сертификат. 

 
СТАВКА 8 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 20 цм и 
пречника 18 мм, без ојачања 
 

 Stretch графт, 
 Стандардног зида, 
 Постимплантациона непропустљивост, 
 Биокомпатибилност, 
 Да поседује CE и FDA сертификат. 

 
СТАВКА 9 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 20 цм и 
пречника 20 мм, без ојачања 
 

 Stretch графт, 
 Стандардног зида, 
 Постимплантациона непропустљивост, 
 Биокомпатибилност, 
 Да поседује CE и FDA сертификат.“ 

 
5) На страни 11. конкурсне документације, врше се измена у делу V Упутство 

понуђачима, у тачки 8.6 тако да гласи: 
 

„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 10.10.2014. 
године до 8:30 часова, без обзира на начин како су послате.“ 
 

6) На страни 12. конкурсне документације, врше се измена у делу V Упутство 
понуђачима, у тачки 14.1, тако да гласи: 

 
„Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 10.10.2014. године са почетком у 

09,00 часова.“ 
 

7) На страни 13. конкурсне документације, врше се измена у делу V Упутство 
понуђачима, у тачки 16.2, тако да гласи: 

 
„Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 10.10.2014. 

године до 08:30 часова, без обзира на начин на који су послате.“ 
 

8) На страни 25. конкурсне документације, врше се измена у делу Образац бр. 4 – 
Понуда за јавну набавку тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE бр. 
404-3-110-/14-88, тако да гласи: 

 
„Као понуђач ________________________ /назив понуђача или члана групе понуђача/ у јавној 
набаваци: Тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE бр. 404-3-110/14-88, на основу 
Обавештења о покретању преговарачког поступка објављеног на Порталу јавних набавки дана 
24.09.2014. године, односно Позива за подношење понуде од дана 24.09.2014. године, и 
Обавештења о продужењу рока за подношење понуда од 01.10.2014. године, подносим понуду 
како следи:“.     
 



 
9) На страни 30. конкурсне документације, врши се измена у делу Образац бр. 9 – 

Менично овлашћење став 1., тако да гласи: 
 

„У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу, неопозиву, на први позив наплативу и 
без протеста, следећих идентификационих ознака: 

__ __      __ __ __ __ __ __ __ 
                                                      (словна)          (нумеричка) 
 

У складу са условима за учешће у поступку јавне набавке: 
 

ТУБУЛАРНИХ ГРАФТОВА ЗА ДЕЧИЈУ КАРДИОХИРУРГИЈУ PTFE бр. 404-3-110/14-88 
 

а на основу Обавештења о покретању преговарачког поступка, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 24.09.2014. године, по позиву за подношење понуде од дана 24.09.2014. 
године и на основу Обавештења о продужењу рока за подношење понуда од 01.10.2014. 
године.“ 

 
10) Врше се следеће измене обрасца бр. 4.1 – Понуда за јавну набавку уградног 

материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину тако што се 
додају ставке. 
 

Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном обрасцу број 4.1 који је објављен уз 
овај допис. 
 
НАПОМЕНА: Уз овај допис објављује се и пречишћен текст конкурсне документације за 
јавну набавку тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE. 
 
 


