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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку лекова са уградног 
материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-
22, 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 следеће измене конкурсне документације за јавну набавку уградног 
материјала у кардиохирургији – валвуле и рингове за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-22: 

1) У делу IV. Техничка спецификација врше се изменe на страни 8. конкурсне 
документације у колони „количина“, за партију 20 - Композитни валвулирани кондуит 
са свињском валвулом, тако да гласи:  

 

Партија Предмет набавке 
Јединица 
мере 

Количина 
Процењена 
вредност без 
ПДВ-а 

Ознака из ОРН 

20. 
Композитни валвулирани кондуит са 

свињском валвулом 
ком 23 8.257.000,00 

33600000 – 
фармацеутски 
производи 

Процењена вредност за наведену партију остаје иста. 
 
2) На страни 22. конкурсне документације, у делу VI Услови за учешће и доказивање 
испуњености услова, у тачки 2.9 наведено је да се као уз понуду мора доставити 
извештај о бонитету (образац BON-JN) који издаје Агенцијa за привредне регистре. 
Комисија врши измену конкурсне документације у наведеном делу, тако што се 
брише тачка 2.9. 

3) Тачка 2.10 постаје тачка 2.9. 
4) Тачка 2.11 постаје тачка 2.10. 
5) У складу са напред наведеним изменама конкурсне документације, мења се тачка 

3.3 на страни 22. тако да гласи:  
„Доказ под тачком 2.5 и 2.9 мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуде на Порталу јавних набавки“. 

6) Мења се тачка 3.4 на страни 22. тако да гласи:   
„Доказ из тачке 2.10 не доставља понуђач уколико је носилац дозволе за медицинско 
средство који нуди.“ 

7) Врше се следеће измене обрасца бр. 4.1 – Понуда за јавну набавку уградног 
материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину:  

- У складу са изменама наведеним у тачки 1) овог дописа мења се количина за партију  
20; 
 

Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном обрасцу број 4.1 који је објављен уз 
овај допис. 
 
НАПОМЕНА: Уз овај допис објављује се и пречишћен текст конкурсне документације за 
јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. 
годину. 
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