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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку каротидних и периферних
стентова за 2014. годину број ЈН 404-1-110/14-4, 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 следећу измену конкурсне документације за јавну набавку
каротидних и периферних стентова за 2014. годину број ЈН 404-1-110/14-4:
1. У делу образца бр. 4.1– Понуда за јавну набавку каротидних и периферних стентова за
2014. годину , врши се измена табеле, тако да се убацује још једна колона са порезом
на додату вредност у висини од 10 %.
Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном образцу број 4.1 који је
објављен уз овај допис.
2. У делу IV. Техничка спецификација врше се следеће измене:
•

На страни 14. конкурсне документације у партији 13- Самоослобађајући перифени
стентови израђени од нитинола, monorail – rapid exchange систем, мења се дужина
стента тако да гласи: „Обавезно морају бити понуђене дужине стента од 40 mm до 80
mm;“

•

На страни 16. конкурсне документације , тачка 3. мења се тако да гласи: „Најмање један
публикован научни рад који се односи на понуђено медицинско средство објављен у
часопису који је у години објављивања био листиран у Current Contents / SCI
референтној бази података, са позитивним резултатима који се односе на појаву
клинички релевантних догађаја, осим за партије 6, 7 и 8. Резултати публикације се
морају односити на понуђени стент или претходну генерацију истог. Уколико се
публиковани резултати односе на претходну генерацију истог стента, понуђач је дужан
да достави гаранцију оверену од стране произвођача да понуђени стент представља
унапређену верзију истог стента.“

3. У делу VI. Услови за учешће и доказивање испуњености услова, на страни 30.
конкурсне документације, мења се тачка 1.2.2 тако да гласи:
„Да има закључене уговоре о дистрибуцији са произвођачем медицинског средства,
односно овлашћеним представником произвођача или са носиоцем уписа медицинског
средства у регистар медицинаских средстава Агенције за лекове и медицинска
средства, о стављању медицинског средства у промет, за добра које је навео у понуди.”

4. У складу са изменама наведеним у претходној тачки на страни 40. конкурсне
документације, мења се образац бр. 7 тако да гласи:“ ОБРАЗАЦ БР.7 – ИЗЈАВА О
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА“
Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном образцу број 7. који је
објављен уз овај допис.

5. У делу Модел уговора врши се измена тачке 3. на страни 51. конкурсне документације,
3.1.

3.2.
3.3.

тако што се бришу тачке 3.1. и 3.2. и сада постају тачка 3.1., док тачке 3.3. и 3.4. постају
тачке 3.2. и 3.3. тако да сада гласи:
Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у оквирном споразуму
бр.____________/унети број и датум оквирног спроразума/ (Прилог 1) и понуди
добављача бр.______________/унети број и датум понуде Добављача/ (Прилог2).
Наручилац плаћа испоручене количине по уговореним једничним ценама, увећаним за
износ ПДВ-а у року од 120 дана од пријема фактуре.
Вредност уговора, која обухвата укупне уговорене количине, са урачунатим ПДВ-ом,
износи _____________ динара /унети укупан износ из понуде/.
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