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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку набавку Mатеријал за 
дијализу – по типу дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, 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 број 404-1-64/19-72 од 2.8.2019. године, Комисија 
наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Mатеријал за 
дијализу – по типу дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, сходно члану 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 
 

1.  У делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, на страни 4 конкурсне документације, мења се 
тачка 10. тако да гласи:  

„Понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo (изузев за партије 
17, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 и 44) са роком трајања не краћим од 12 месеци од 
дана испоруке, а изузетно, за медицинска средства чији је произвођачки рок 12 месеци или 
краће, рок трајања не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока, за шта као доказ понуђач 
доставља изјаву на сопственом обрасцу, потписану oд стране овлашћеног лица.“ 

 

2. У делу 4. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ - ОБРАЗАЦ БР. 11 - 
Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава за учествовање понуђача у 
централизованој јавној набавци, на страни 19 конкурсне документације, мења се тачка 3. 
тако да гласи: 

 
„3. испоручивати добра која су стерилно упакована (изузев за партије 17, 26, 27, 30, 

31, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 и 44), са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана 
испоруке, а изузетно, за медицинска средства чији је произвођачки рок 12 месеци или краће, 
рок трајања не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока, за шта као доказ понуђач 
доставља изјаву на сопственом обрасцу и потписану од стране овлашћеног лица.“ 

 

3. У делу V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, под тачком g), на страни 20 конкурсне документације, 
мења се став 6 тако да гласи: 

 „• Изјава понуђача дата на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног 
лица, да понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo (изузев за партије 
17, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 и 44), са роком трајања не краћим од 12 месеци од 
дана испоруке, а изузетно, за медицинска средства чији је произвођачки рок 12 месеци или 
краће, рок трајања не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока.“ 

 
4. У делу VI Конкурсне документације – Модел оквирног споразума, врше се следеће измене: 

 
- На страни 31 конкурсне документације, мења тачкa 6.6., тако да гласи: 

 

„6.6. Добављач се обавезује да ће испоручивати добра која су стерилно упакована и са 
роком трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке, односно, са роком трајања од 
најмање 2/3 произвођачког рока, уколико је произвођачки рок 12 месеци или краће.  

(Уколико су предмет оквирног споразума партије 17, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 
42, 43 и 44 наведени став ће бити прилагођен у складу са условом дефинисаним 
техничком спецификацијом).“ 
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Пречишћен текст конкурсне документције, за јавну набавку Материјал за дијализу – по типу 
дијализне машине, број ЈН 404-1-110/18-64, који садржи горе наведене измене, биће објављен 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
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