
 

 

 

08/2 број: 404-1-13/17-15 
3.7.2017.године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке графтова и 
ендоваскуларних графтова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је 
неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-10, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Дана 29.6.2017. године, заинтересованo лице се се путем електронске поште обратило 
наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке графтова и 
ендоваскуларних графтова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан 
за његову имплантацију, број 404-1-110/17-10, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 Питање заинтересованог лица : 

 „ Претпостављамо да је у Прилогу А - Техничка спецификација, партија бр. 12 - PTFE графт за 

хемодијализу промера 5 и 6 мм, 50 комада, дошло до штампарске грешке у процењеној вредности 

у износу од 130.000,00 динара. Када поделимо овај износ са бројем комада добијемо јединичну 

предвиђену цену од 2.600,00 динара.  

Молимо Вас да проверите и да исправите прилог А.„ 

Одговор наручиоца: 

Комисија ће извршити измену конкурсне документације, у делу који се односи на 

процењену вредност за партију 12 и у делу који се односи на количине и процењене вредности за 

партије 6, 10, 22 и 25, у Прилогу А – Техничка спецификација, односно извршиће измену количина 

за партије 6, 10, 22 и 25 у Прилогу Б - Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене.  

 Наиме, услед техничке грешке приликом уноса процењене вредности за партију 12 - PTFE 
графт за хемодијализу промера 5 и 6 мм, извршиће се измена процењене вредности за исту тако 
да уместо процењене вредности од 130.000,00 динара без ПДВ – а иста сада износи 1.300.000,00 
динара без ПДВ-а. 

 Такође, мењају се и количине и процењене вредности за партије 6, 10, 22 и 25, тако да за 
партију 6 - Импрегнирани бифуркациони полиестер (Dacron®) графтови 20x10, 18x9,16x8,14x7 и 
12x6 мм, уместо количине од 1.509 комада и процењене вредности 27.916.500,00 динара без ПДВ-
а исте сада износе 1.500 комада процењене вредности 27.750.000,00 динара без ПДВ-а, за партију 
10 - Тубуларни PTFE графтови споља ојачани са ‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 8 и 6 мм, 
уместо количине од 80 комада и процењене вредности 2.760.000,00 динара без ПДВ-а исте сада 
износе 78 комада процењене вредности 2.691.000,00 динара без ПДВ-а, за партију 22 - 
Ендоваскуларни графтови за грудну аорту, дијаметра од 46мм и мање, са системом за парцијално 
отпуштање уместо количине од по 28 комада за ставку 1 и 2 процењених вредности 24.696.000,00 
и 294.000,00 динара без ПДВ-а исте сада износе по 27 комада процењених вредности 
23.814.000,00 и 283.500,00 динара без ПДВ-а, и за партију 25 - Тврда жица уместо количине од 200 
комада и процењене вредности 1.050.000,00 динара без ПДВ-а исте сада износе 194 комада 
процењене вредности 1.018.500,00 динара без ПДВ-а. 

 НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити измене конкурсне документације, као и измењен 
Прилога А - Техничка спецификација и Прилог Б - Образац понуде који у себи  садржи 
образац структуре цене, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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