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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку Валвула и рингова, бр. 
ЈН  404-1-110/19-90, 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 бр. 404-1-91/19-20 од 19.03.2020.године и 404-1-91/19-

22 од 19.03.2020. године Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за 
јавну набавку Валвула и рингова, број ЈН 404-1-110/19-90 у складу са чланом 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

1. У делу II. Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА на страни 4, мења се 
тачка 12. тако да гласи: 
 

  „12. Понуђач је дужан да, за добра која нуди за партије 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 
достави најмање две клиничке студије објављене у часописма ранга М 21-23, као доказ 
клиничког учинка понуђеног добра“ 

 

2. У делу VI Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА на страни 22, у оквиру 
тачке 2.1 подтачке g), мења се алинеја 6 тако да гласи: 

 

„ • Најмање две клиничке студије објављене у часописима ранга М 21-23, као доказ 
клиничког учинка понуђеног добра за партије 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.“ 

 

3. У прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у делу који се 
односи на техничке карактеристике врше се следеће измене: 

 

- За партију 3 - Механичка нископрофилна аортна валвула  No 17-29 додаје се тачка „Да је 
супра-ануларна“ тако да техничке карактеристике за наведену партију гласе: 

• Да је дволисна (са два листића), 

• Да је израђена од пиролитик карбона, 

• Да је валвула нископрофилна, 

• Да се испоручује са држачем, 

• Да је супра-ануларна 

• Да поседује CE и/или FDA сертификат, 

• Да је понуђена валвула новије генерације (последњи или претпоследњи модел). 

 

- За партију 30 - Биолошки говеђи перикардни patch мења се тачка „Димензија од 9x14 cm и 
више“ тако да гласи „Димензија од 8x14 cm и више“. Сходно наведеном техничке 
карактеристике за наведену партију сада гласе: 

• Да су израђени од говеђег перикарда, 

• Димензија од 8x14 cm и више, 

• Да поседује CE и/или FDA сертификат. 
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  Пречишћен текст конкурсне документације и прилог Б конкурсне документације- 
техничка спецификација, за јавну набавку Валвуле и рнигови, број ЈН 404-1-110/19-90, који 
садрже горе наведене измене, биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 
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