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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку набавке Mатеријал за дијализу, 
бр. ј.н. 404-1-110/19-93, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
 
  
 У складу са додатним појашњењима број 404-1-88/19-15 од 30.3.2020. године, 404-1-88/19-
22 од 3.4.2020. године и 404-1-88/19-23 од 6.4.2020. године, Комисија наручиоца доноси следеће 
измене конкурсне документације за јавну набавку Mатеријал за дијализу, бр. ј.н. 404-1-110/19-93, 
сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 
68/15): 
 
 

1. У делу IV Конкурсне документације – Критеријум за доделу уговора: 

- на страни 12, испод табеле 1. Расподела пондера за одређну вредност клиренса урее 
(бодовање за критеријум ''Квалитет'') мења се вредност параметра Qf=300ml/min тако да 
сада гласи: 

„ Qf=0ml/min“ 

- на страни 13, испод табеле 3. Расподела пондера за одређну вредност клиренса урее, мења 
се вредност параметра Qf=300ml/min тако да сада гласи: 

„ Qf=0ml/min“ 

 
2. У делу VII Конкурсне документације – Модел оквирног споразума: 

- на страни 39, у члану 6., мења се напомена у вези тачке 6.6. тако да сада гласи: 

 „(Уколико су предмет оквирног споразума партије 27, 28, 46, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 70, 71, 72 и 73 наведени став ће бити прилагођен у складу са условом 
дефинисаним техничком спецификацијом).“ 

 

3. У Прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА врши се следећа 
измена: 
 

• за партију 60 - Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10L (Fresenius) ili odgovarajuće, мења 
се у називу партије јединица мере, тако да сада гласи: „Sredstvo za hladnu sterilizaciju 
mašine 10kg (Fresenius) ili odgovarajuće“, 

 

4. У Прилогу В Конкурсне документације – ОБРАЗАЦ БР. 4.1 – понуда за јавну набавку, 
Материјал за дијализу, који у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се 
попуни, врше се следеће измене: 

- за партију 60 - Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10L (Fresenius) ili odgovarajuće, мења се: 

•  у називу партије јединица мере, тако да сада гласи: „Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10kg 

(Fresenius) ili odgovarajuće“; 

• брише се количина. 
 

- у Упутству како да се попуни Образац понуде, додаје се напомена тако да гласи: 
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„Напомена: за партију 60, понуђач сам уноси количину коју нуди, у зависности од паковања 
које нуди, тако да одговара укупно траженој количини у прилогу Б – Техничка спецификација 
за наведену партију (7.592 комада у паковању од 10 кг).“ 

 

Пречишћен текст конкурсне документције, Прилог Б – Техничка спецификаија и Прилог В – 
Образац понуде бр. 4.1., за јавну набавку Материјал за дијализу, број ЈН 404-1-110/19-93, који 
садрже горе наведене измене, биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 
 
 

 
 

 

 


