
 

1 

 

08/2 број: 404-1-13/17-28 
20.7.2017. године 
 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку графтова и ендоваскуларних 
графтова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову 
имплантацију, број 404-1-110/17-10, 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 следеће измене конкурсне документације за јавну 
набавку графтова и ендоваскуларних графтова са пратећим специфичним потрошним материјалом, 
који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-10: 

1. У одељку VII конкурсне документације - Упутство понуђачима, врши се измена тачака 5.2, 

8.6, 15.1 и 17.2, тако да исте сада гласе: 

- Тачка 5.2: “Понуђач не може да одреди рок испоруке дужи од 5 дана.“, 

- Тачка 8.6: “ Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 31.7. 

2017. године до 11:00 часова, без обзира на начин како су послате.“ , 

- Тачка 15.1: “Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 31.7.2017. године са 
почетком у 12:00 часова.“ и 

- Тачка 17.2: “Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 
31.7.2017. године до 11:00 часова, без обзира на начин на који су послате.“ 

2. У Прилогу A конкурсне документације - Техничка спецификација, на страни 1. и 2. у оквиру 
партија 12, 20 и 24 врши се измена процењених вредности, док се за партије 18, 21 и 22 врши 
измена количина и процењених вредности, тако да исте гласе: 

 за партију 12 - PTFE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм, врши се измена процењене 
вредности, тако да  уместо 130.000,00 динара без ПДВ-а, иста сада износи 1.300.000,00 
динара без ПДВ-а,  

 за партију 18 - Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са супрареналном фиксацијом, 
механизмом за парцијално отпуштање и припадајућим екстензијама, за анеуризме чији је 
врат дужине 10мм и више, врши се измена количина и укупне процењене вредности, тако да 
исте гласе: 

- за ставку 1 - Тело стент графта - уместо количине од 51 комада, иста сада износи 50 
комада,   

-  за ставку 2 -  Наставак - уместо количине од 153 комада, иста сада износи 150 комада, 

-  за ставку 3 - Балон катетер - уместо количине од  51 комада, иста сада износи 50 комада  и 

-  уместо укупне процењене вредности у износу од 49.174.200,00 динара без ПДВ-а, иста сада 
износи 48.210.000,00 без ПДВ-а. 

 за партију 20 -  Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са оклузијом једне илијачне 
артерије и са припадајућим екстензијама врши се измена укупне процењене вредности, тако 
да уместо 8.115.000,00 динара без ПДВ-а, иста сада износи 8.748.000,00 динара без ПДВ-а. 

 за партију 21 -  Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту за лечење анеуризми врата 
краћег од 10мм врши се измена количина и укупне процењене вредности, тако да исте 
гласе: 
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-  за ставку 1 -Тело стент графта - уместо количине од 12 комада, иста сада износи 10 комада, 

-  за ставку 2 – Наставак - уместо количине од 24 комада, иста сада износи 30 комада, 

-  за ставку 3 - Балон катетер - уместо количине од 12 комада, иста сада износи 10 комада, 

-  за ставку 4 - Покривени балоном експандирајући стент - уместо количине од 12 комада, иста 
сада износи 10 комада и 

-  уместо укупне процењене вредности у износу од 11.418.000,00 динара без ПДВ-а, иста сада 
износи 11.279.000,00 динара без ПДВ-а. 

 за партију 22 -  Ендоваскуларни графтови за грудну аорту, дијаметра од 46мм и мање, са 
системом за парцијално отпуштање врши се измена количина и укупне процењене 
вредности, тако да исте гласе: 

- за ставку 1 - Тело стент графта - уместо количине од 28 комада, иста сада износи 27 
комада, 

- за ставку 2 - Балон катетер - уместо количине од 28 комада, иста сада износи 27 комада и 

-  уместо укупне процењене вредности у износу од 24.990.000,00 динара без ПДВ-а, иста сада 
износи 24.097.500,00 динара без ПДВ-а. 

 за партију 24 - Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 220мм, са доступне четири 
различите дужине, врши се измена укупне процењене вредности, тако да уместо 
4.800.000,00 динара без ПДВ-а, иста сада износи 4.802.000,00 динара без ПДВ-а.  

Партија Предмет набавке Количина Процењена вредност 

12. ПТФE графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм 50 1.300.000,00 

18. 

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са супрареналном фиксацијом, механизмом за 
парцијално отпуштање и припадајућим екстензијама, за анеуризме чији је врат дужине 10мм и више 

Тело стент графта 50 

48.210.000,00 Наставак 150 

Балон катетер 50 

20. 

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са оклузијом једне илијачне артерије и са 
припадајућим екстензијама 

Тело стент графта 10 

8.748.000,00 
Наставак 20 

Оклудер 10 

Балон катетер 10 

21. 

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту за лечење анеуризми врата краћег од 10мм 

Тело стент графта 10 

11.279.000,00 
Наставак 30 

Балон катетер 10 

Покривени балоном експандирајући стент 10 

22. 

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту, дијаметра од 46мм и мање, са системом за парцијално 
отпуштање 

Тело стент графта 27 24.097.500,00 
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Балон катетер 27 

24. 

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 220мм, са доступне четири различите дужине 

Тело стент графта 4 
4.802.000,00 

Балон катетер 4  

3. У Прилогу Б конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ на страни 1. у оквиру партије 18. и на страни 2. у оквиру партија 21. и 22. 
врши се измена количина, тако да за ставке 1, 2 и 3 у оквиру партије 18 - Ендоваскуларни 
графтови за трбушну аорту са супрареналном фиксацијом, механизмом за парцијално 
отпуштање и припадајућим екстензијама, за анеуризме чији је врат дужине 10мм и више, 
износе 50, 150 и 50 комада, респективно, за ставке 1, 2, 3 и 4 у оквиру партије 21 - 
Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту за лечење анеуризми врата краћег од 10мм 
износе 10, 30, 10 и 10 комада, респективно, и за партију 22 - Ендоваскуларни графтови за 
грудну аорту, дијаметра од 46мм и мање, са системом за парцијално отпуштање за ставку 1 
и 2 износе по 27 комада. 
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I - 
ПАРТИЈА 

II - ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

III - 
ЗАШТИЋЕНИ 

НАЗИВ 
ПОНУЂЕНОГ 

ДОБРА 

IV - 
КАТАЛОШКИ 

БРОЈ 
ПОНУЂЕНОГ 

ДОБРА 

V - 
ПРОИЗВОЂАЧ 

VI - 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

VII - 
КОЛИЧИНА 

VIII -  
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

IX -  
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ 

ПДВ-а 

X - 
СТОПА 
ПДВ-a 

XI - 
ИЗНОС 
ПДВ-а 

XII - 
УКУПНА 

ЦЕНА 
СА ПДВ-

ом 

18. 

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту са супрареналном фиксацијом, механизмом за парцијално отпуштање и припадајућим екстензијама, за анеуризме 
чији је врат дужине 10мм и више 

Тело стент 
графта 

      комад 50   
                                                  

-   Din.  
  

                                           
-   Din.  

                                                   
-   Din.  

Наставак       комад 150   
                                                  

-   Din.  
  

                                           
-   Din.  

                                                   
-   Din.  

Балон катетер        комад 50   
                                                  

-   Din.  
  

                                           
-   Din.  

                                                   
-   Din.  

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 
                                                  

-   Din.  
  

                                           
-   Din.  

                                                   
-   Din.  

21. 

Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту за лечење анеуризми врата краћег од 10мм 

Тело стент 
графта 

      комад 10   
                                                  

-   Din.  
  

                                           
-   Din.  

                                                   
-   Din.  

Наставак       комад 30   
                                                  

-   Din.  
  

                                           
-   Din.  

                                                   
-   Din.  

Балон катетер       комад 10   
                                                  

-   Din.  
  

                                           
-   Din.  

                                                   
-   Din.  

Покривени 
балоном 

експандирајући 
стент 

      комад 10   
                                                  

-   Din.  
  

                                           
-   Din.  

                                                   
-   Din.  

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 
                                                  

-   Din.  
  

                                           
-   Din.  

                                                   
-   Din.  

22. 

Ендоваскуларни графтови за грудну аорту, дијаметра од 46мм и мање, са системом за парцијално отпуштање 

Тело стент 
графта 

      комад 27   
                                                  

-   Din.  
  

                                           
-   Din.  

                                                   
-   Din.  

Балон катетер       комад 27   
                                                  

-   Din.  
  

                                           
-   Din.  

                                                   
-   Din.  

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 
                                                  

-   Din.  
  

                                           
-   Din.  

                                                   
-   Din.  
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4. У Прилогу Б конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – УПУТСТВО, врши се измена у делу који се односи на рок испоруке тако 
да иста сада гласи: „Рок испоруке не може бити дужи од 5 дана“. 

Пречишћен текст конкурсне документације, Прилог А конкурсне документације - Техничка 
спецификација, Прилог Б конкурсне документације - Образац понуде који у себи  садржи образац 
структуре цене, са горе наведеним изменама, биће објављени на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца дана 20.7.2017. године. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 
57017.57/88 


