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08/2 број: 404-1-30/20-13 
24.06.2020. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера за 2020. 
годину, број 404-1-110/20-32, 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 следећу измену конкурсне документације за 
јавну набавку Балон катетера за 2020. годину, број 404-1-110/20-32: 

 
1. У делу II. Конкурсне документације - Техничка спецификација, на страни 4. исте, мења 

се тачка 11. тако да сада гласи: 
 
 „11. Понуђач је дужан да за партије 15, 16, 19, 20 и 23, уз понуду достави једну публиковану 
студију у Current-u sa IF ≥1.5 за добра дефинисана у Прилогу Б –Техничка спецификација“ 

 
2. У прилогу Б Конкурсне документације – техничка спецификација: 

-  за партију 3 - Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне оклузије 
monorailдизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mmи мање) (мерења се односе на балон најмањег 
доступног дијаметра), мења се услов који се односи на максималну дужну балона тако да 
сада гласи: 

„ • Максимална дужина балона - 15 mm или дуже“; 

- за партију 19 - Некомплијантни коронарни балон катетери са спиралном жицом за 
резистентне - ригидне лезије: 

• мења се износ  у колони „Процењена јединична цена“ тако да уместо 45.000, сада гласи 
55.000,00 и 

• мења се износ у колони „Укупна процењена вредност без ПДВ-а по партијама“, тако да 
уместо 4.500.000,00 сада гласи 5.500.000,00; 

- за партију 20 - Некомплијантни коронарни балон катетери са жицом за резистентне -
ригидне лезије: 

• мења се износ  у колони „Процењена јединична цена“ тако да уместо 55.000, сада гласи 
45.000,00 и 

• мења износ у колони „Укупна процењена вредност без ПДВ-а по партијама“, тако да 
уместо 11.000.000,00 сада гласи 9.000.000,00; 

 

Сходно изменама наведеним у тачки 2., мења се износ у колони „УКУПНО“, тако да уместо 
199.439.500,00, сада гласи 198.493.500,00. 

Пречишћен текст конкурсне документције као и измењен Прилог Б – Техничка 
спецификација, за јавну набавку Балон катетера за 2020. годину који садрже наведене 
измене, биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни:  
_____________________ 

Љиљана Марковић 

 

______________________ 
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