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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Mатеријал за 
перитонеумску дијализу у кућним условима, бр.ј.н. 404-1-110/18-46, сходно члану 63. став 1. 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
  
 У складу са додатним појашњењем број 404-1-45/18-10 од 1.10.2018. године, Комисија 
наручиоца доноси следећу измену конкурсне документације за јавну набавку Mатеријал за 
перитонеумску дијализу у кућним условима, бр.ј.н. 404-1-110/18-46, сходно члану 63. став 1. Закона 
о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 
 

 
1. У делу III. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, врше се следеће измене: 

- У партији 1 - Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором - за програм произвођача Fresenius, брише се ставка три - Биокомпатибилни 
раствор  2l  и опредељена количина за исту се додаје у ставку један - глукозни раствор 2l. 

Сходно наведеном, за партију 1, мењају се подаци наведени у колонама: 

 За ставку 1- глукозни раствор 2l „Количина за 24 месеца (730 дана)“ тако да сада гласи 
„397.120“, 

 За ставку 1- глукозни раствор 2l „ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УКУПНО “ тако да сада 
гласи „316.552.294,40“  и  

 „ УКУПНО за партију 1 “ тако да сада гласи „366.799.951,90“. 

        Сходно наведеном, партија 1 са изменама сада гласи: 

Па
рт

иј
а 

Назив  партије Ставке Број 
пацијената 

Количина за 
24 месеца (730 

дана) 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност 
УКУПНО 

1 

Материјал за 
континуирану 
амбулаторну 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 

раствором - за 
програм 

произвођача 
Fresenius 

Глукозни раствор 
2 l 

141 

397.120 797,12 316.552.294,40 

Глукозни раствор 
2,5 l 27.010 860,75 23.248.857,50 

Продужетак 
катетера 564 2.750,00 1.551.000,00 

Заштитна капица 
за продужетак 

катетера - 
дезифенкциона 

капица 

424.130 60,00 25.447.800,00 

Укупно за партију 366.799.951,90 
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-  У партији 2 - Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором за програм произвођача Baxter, брише се ставка три - Биокомпатибилни раствор  2l  
и опредељена количина за исту се додаје у ставку један - глукозни раствор 2l. 

Сходно наведеном, за партију 2, мењају се подаци наведени у колонама: 

 За ставку 1- глукозни раствор 2l „Количина за 24 месеца (730 дана)“ тако да сада гласи 
„481.070“, 

 За ставку 1- глукозни раствор 2l „ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УКУПНО “ тако да сада 
гласи „412.517.525,00“  и  

 „ УКУПНО за партију 2 “ тако да сада гласи „453.860.031,00“. 

        Сходно наведеном, партија 2 са изменама сада гласи: 

Па
рт

иј
а 

Назив  партије Ставке Број 
пацијената 

Количина за 
24 месеца 
(730 дана) 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност 
УКУПНО 

2 

Материјал за 
континуирану 
амбулаторну 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 

раствором за 
програм 

произвођача 
Baxter 

Глукозни раствор 
2 l 

166 

481.070 857,50 412.517.525,00 

Глукозни раствор 
2,5 l 

10.220 982,30 10.039.106,00 

664 2.750,00 1.826.000,00 Продужетак 
катетера 

Заштитна капица 
за продужетак 

катетера - 
дезифенкциона 

капица 

491.290 60,00 29.477.400,00 

Укупно за партију 453.860.031,00 

 

-  У партији 4 - Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за 
програм произвиђача Fresenius, брише се ставка три - Биокомпатибилни раствор  2l  и 
опредељена количина за исту се додаје у ставку један - глукозни раствор 2l. Такође брише 
се ставка четири - Биокомпатибилни раствор  5l  и опредељена количина за исту се додаје 
у ставку два - глукозни раствор 5l. 

Сходно наведеном, за партију 4 , мењају се подаци наведени у колонама: 

 За ставку 1- глукозни раствор 2l „Количина за 24 месеца (730 дана)“ тако да сада гласи 
„3.650“, 

 За ставку 1- глукозни раствор 2l „ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УКУПНО “ тако да сада 
гласи „2.909.488,00“, 

 За ставку 2- глукозни раствор 5l „Количина за 24 месеца (730 дана)“ тако да сада гласи 
„24.820“, 

 За ставку 2- глукозни раствор 5l „ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УКУПНО “ тако да сада 
гласи „42.727.630,00“ и  

 „ УКУПНО за партију 4 “ тако да сада гласи „60.584.518,00“. 

        Сходно наведеном, партија 4 са изменама сада гласи: 

Па
рт

иј
а 

Назив  партије Ставке Број 
пацијената 

Количина за 
24 месеца 
(730 дана) 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност 
УКУПНО 

4 

Материјал за 
аутоматску 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 

раствором - за 
програм 

произвиђача 

Глукозни раствор 
2 l 

13 

3.650 797,12 2.909.488,00 

Глукозни раствор 
5 l 24.820 1.721,50 42.727.630,00 

Продужетак 
катетера 52 2.750,00 143.000,00 
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Fresenius Заштитна капица 
за продужетак 

катетера - 
дезифенкциона 

капица 

14.600 60,00 876.000,00 

Сет за 
припадајући APD 

cikler 
10.950 1.272,00 13.928.400,00 

Укупно за партију 60.584.518,00 

 

-  У партији 5 - аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за програм произвиђача 
Baxter, брише се ставка три - Биокомпатибилни раствор  2l  и опредељена количина за исту 
се додаје у ставку један - глукозни раствор 2l. Такође брише се ставка четири - 
Биокомпатибилни раствор  5l  и опредељена количина за исту се додаје у ставку два - 
глукозни раствор 5l. 

Сходно наведеном, за партију 5 , мењају се подаци наведени у колонама: 

 За ставку 1- глукозни раствор 2l „Количина за 24 месеца (730 дана)“ тако да сада гласи 
„4.380“, 

 За ставку 1- глукозни раствор 2l „ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УКУПНО “ тако да сада 
гласи „3.755.850,00“, 

 За ставку 2- глукозни раствор 5l „Количина за 24 месеца (730 дана)“ тако да сада гласи 
„30.660“, 

 За ставку 2- глукозни раствор 5l „ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УКУПНО “ тако да сада 
гласи „41.945.946,00“ и  

 „ УКУПНО за партију 5 “ тако да сада гласи „67.427.646,00“. 

        Сходно наведеном, партија 5 са изменама сада гласи: 

Па
рт

иј
а 

Назив  партије Ставке Број 
пацијената 

Количина за 
24 месеца 
(730 дана) 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност 
УКУПНО 

5 

Материјал за 
аутоматску 

перитонеумску 
дијализу са 
глукозним 

раствором - за 
програм 

произвиђача 
Baxter 

Глукозни раствор 
2 l 

19 

4.380 857,50 3.755.850,00 

Глукозни раствор 
5 l 30.660 1.368,10 41.945.946,00 

Продужетак 
катетера 84 2.750,00 231.000,00 

Заштитна капица 
за продужетак 

катетера - 
дезифенкциона 

капица 

19.710 60,00 1.182.600,00 

Сет за 
припадајући APD 

cikler 
15.330 1.325,00 20.312.250,00 

Укупно за партију 67.427.646,00 
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- У партији 7 додаје се нова ставка Адапетр између продужетка катетера и перитонеумског 
катетера за програм произвођача Fresenius, тако да иста гласи: 

Па
рт

иј
а 

Назив  партије Ставке Број 
пацијената 

Количина за 
24 месеца 
(730 дана) 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност 
УКУПНО 

7 

Перитонеумски катетер за програм произвођача 
Fresenius   

70 
 

7.000,00 490.000,00 Адапетр између продужетка катетера и 
перитонеумског катетераза програм произвођача 

Fresenius  

- У партији 8 додаје се нова ставка Адапетр између продужетка катетера и перитонеумског 
катетера за програм произвођача Baxter, тако да иста гласи: 

Па
рт

иј
а 

Назив  партије Ставке Број 
пацијената 

Количина за 
24 месеца 
(730 дана) 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност 
УКУПНО 

8 

Перитонеумски катетер за програм произвођача 
Baxter 70 

 7.000,00 490.000,00 Адапетр између продужетка катетера и 
перитонеумског катетераза програм произвођача 

Baxter 

 

- Сходно наведеним изменама мења се вредност у колони „УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ“ тако да сада гласи „1.519.198.290,90. 

2. На страни 7 конкурсне документације у делу III – Техничка спецификација, у партији 1 
брише се тачка 2-  Биокомпатибилни раствори 2,0 лит *; 

3. На страни 7 конкурсне документације у делу III – Техничка спецификација, у партији 2 
брише се тачка 2-  Биокомпатибилни раствори 2,0 лит *; 

4. Сходно изменама наведеним у тачки 1 ове измене конкурсне документације, врши се и 
измена у Прилогу А конкурсне документације – Образац понуде бр. 4.1. који у себи садржи 
образац структуре цене. 

 

Пречишћен текст конкурсне документције и Прилог А - Образац понуде бр. 4.1 за јавну 
набавку Mатеријал за перитонеумску дијализу у кућним условима, бр.ј.н. 404-1-110/18-46 који 
садржи наведене измене биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 

60018.74/112 


