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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 

Предмет: Изменe и допуне конкурсне документације за јавну набавку уградног материјала у 
кардиохирургији за 2015. годину, број ЈН 404-1-110/15-21, сходно члану 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15) 
  
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 
и 14/15), Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку 
уградног материјала у кардиохирургији за 2015. годину, број ЈН 404-1-110/15-21: 
 

1) Мења се тачка 2. у делу II ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, ОПИС ПАРТИЈЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА 
ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ на страни 4 конкурсне документације, тако да гласи: 

 
„Предмет јавне набавке обликован је у 22 партије, наведене у Прилогу I – Техничка 
спецификација.“ 
 
2) Мења се тачка 2. у делу IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА на страни 6 конкурсне 

документације, тако да гласи: 
 

„Предмет јавне набавке је обликован у 22 партије.“ 
 
3) Мења се тачка 10. у делу IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА на страни 6 конкурсне 

документације, тако да гласи: 
 

„Узорак за свако понуђено медицинско средство (може да се достави демо узорак), осим за 
партије 20 и 21“.  

 
4) Мења се тачка 13. у делу IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА на страни 7 конкурсне 

документације, тако да гласи: 
 

„За партије 1 – 13 и 22, понуђач је у обавези да испоручује мераче, и то по 17 комплета, у 
следећој расподели, а на писмени захтев Купца:“ 

 
5) Мења се тачка 10.1 у делу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА на страни 11 конкурсне 

документације, тако да гласи: 
 

„Предметна јавна набавка је обликована у 22 партије.“ 
 

6) Партија 10 - Флексибилни, митрални семиригидни и ригидни ринг No 26 – 36, се дели на две 
партије, тако да се у партији 10 мења назив, количина и  процењена вредност, и додаје се 
нова партија 22. Сходно наведеном, на страни 1 и 2 Прилога I – Техничка спецификација, 
врше се следеће измене:  

 

Партија Назив партије Јединица 
мере Количина Процењена вредност 

по партијама 

10 Митрални семиригидни и ригидни ринг No 
26 – 36 комад 305 8.925.825,00 

22 Флексиблини ринг No 26 – 36 комад 5 146.325,00 
 

7) Партија 11 - Флексиблини, митрални семиригидни и ригидни ринг  No 38 – 40, на страни 1 
Прилога I – Техничка спецификација, мења се назив тако да гласи: 
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„Митрални семиригидни и ригидни ринг  No 38 – 40“ 
 
8) Мења се техничка спецификација за партију 5 - Механичка аортна валвула са тубуларним 

графтом, на страни 3 Прилога I – Техничка спецификација, из разлога што се услов из тачке 7 
- Да се испоручују са пеном/езом, брише, тако да гласи: 

 
„ПАРТИЈА 5 - Механичка аортна валвула са тубуларним графтом 

 Да је дволисна (са два листића), 
 Да је израђена од пиролитик карбона, 
 Да постоји одговарајућа величина (21-29), 
 Да је валвула нископрофилна,      
 Да графт буде непропустљив ( «Zero porosity» ) што подразумева могућност уградње 

без претходне припреме, 
 Да се испоручује са држачем, 
 Да поседује CE и/или FDA сертификат, 
 Да је понуђена механичка валвула са графтом новије генерације (последњи или 

претпоследњи модел понуђача).“ 
 

9) Мења се техничка спецификација за партију 6 - Механичка аортна валвула са валсалва 
графтом, на страни 3 Прилога I – Техничка спецификација, из разлога што се услов из тачке 7 
- Да се испоручују са пеном/езом, брише, тако да гласи: 

 
„ПАРТИЈА 6 - Механичка аортна валвула са валсалва графтом 

 Да је дволисна (са два листића), 
 Да је израђена од пиролитик карбона, 
 Да постоји одговарајућа величина (21-29), 
 Да је валвула нископрофилна,      
 Да графт буде непропустљив ( «Zero porosity» ) што подразумева могућност уградње 

без претходне припреме, 
 Да се испоручује са држачем, 
 Да поседује CE и/или FDA сертификат, 
 Да је понуђена механичка валвула са графтом новије генерације (последњи или 

претпоследњи модел понуђача).“ 
 

10) Мења се назив партије 10 - Флексибилни, митрални семиригидни и ригидни ринг No 26 – 36, 
на страни 4 Прилога I – Техничка спецификација, тако да гласи: 

 
„Митрални семиригидни и ригидни ринг No 26 – 36“ 

 
11) Мења се назив партије 11 - Флексибилни, митрални семиригидни и ригидни ринг No 26 – 36, 

на страни 4 Прилога I – Техничка спецификација, тако да гласи: 
 

„„Митрални семиригидни и ригидни ринг No 38 – 40“ 
 
12) Мењају се тачка 1. и 2. техничке спецификације за партију 16 - Дакронски patch за 

реконструкцију, на странама 5 и 6 Прилога I – Техничка спецификација, тако да гласе: 
 

„ • Да су израђени од тканог и/или плетеног дакрона, 
  • Дебљина 0,4 мм - 0,6 мм,“. 

 
13) Мења се тачка 1. техничке спецификације за партију 21 - Композитни валвулирани дакронски 

кондуит са свињском валвулом, на страни 6 Прилога I – Техничка спецификација, тако да 
гласи: 

 
„Пречник од 12 мм - 26 мм,“ 
 

14) Додаје се техничка спецификација за партију 22 - Флексиблини ринг No 26 – 36, на страни 6 
Прилога I – Техничка спецификација, тако да гласи: 

 
„ПАРТИЈА 22 – Флексибилни ринг No 26 – 36 

 Да поседује CE и/или FDA сертификат, 



 Да се испоручују са држачем.“ 
 
Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном обрасцу број 4.1 - понуда за јавну набавку 
уградног материјала у кардиохирургији за 2015. годину, који у себи садржи образац структуре 
цене са упутством како да се попуни, који је објављен уз овај допис. 
Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све горе наведене измене биће 
објављен на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  
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