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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку Аутотрансфузионих
система/сетова за интраоперативно спашавање крви за 2014. годину, редни број набавке: 4041-110/14-17, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12)
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12), наручилац доноси измене конкурсне документације у делу IV Техничка спецификација
јавне набавке Аутотрансфузионих сетова/система за интраоперативно спашавање крви за
2014.годину:
- у одељку ''Понуђени комплет за партију 1, партију 2 и партију 3 подразумева'', под
тачком б) ''Стерилни чврсти аутотранфузиони резервоар запремине од најмање 3л. са
микроагрегатним филтером од 40 микрона'';
Врши се следећа измена конкурсне документације:
- у одељку ''Понуђени комплет за партију 1, партију 2 и партију 3 подразумева'', под
тачком б) ''Стерилни чврсти аутотранфузиони резервоар запремине од најмање 3л. са
микроагрегатним филтером до 40 микрона''.
Прилог: као у тексту
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IV.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ АУТОТРАНСФУЗИОНИХ
СИСТЕМА/СЕТОВА ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО СПАШАВАЊЕ КРВИ ЗА 2014.
ГОДИНУ

Партиј
а
1.
2.
3.

Предемт набавке
Системи/сетови компатибили типу
апарата Sequestra 1000 и Аutolog
Системи/сетови компатибилни типу
апарата Cell Saver 5, Haemolite 2+
Системи/сетови компатибилни типу
апарата Electa и XTRA

Јед.мере Количина
Ком

1593

Ком

1620

Ком.

1301

Шифра
из ОРН
3360000
0
3360000
0
3360000
0

Понуђени системи/сетови морају бити компатибилни са апаратима које
поседују здравствене установе у Републици Србији и то:
- Sequestra 1000 i Аutolog tm, „Medtronic” SAD;
- Haemolite 2+ “Haemonetics SAD”;
- Electa, XTRA “Dideco”, Italija;
Понуђени комплет за партију 1, партију 2 и партију 3 подразумева:
а.) Стерилну двоканалну аспирациону линију са капаљком;
б.) Стерилни чврсти аутотранфузиони резервоар запремине од најмање 3л. са
микроагрегатним филтером дo 40 микрона;
в.) Стерилно ротирајуће звоно запремине од 50 до 225 мл. са одговарајућим
системом пластичних цеви;
г.) Припадајућа кутија, где су претходна 3 дела упакована као комплет.
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