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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Каротидни и 
периферни стентови са пратећим  специфичним потрошним материјалом, који је неопходан 
за његову имплантацију за 2018. годину, број 404-1-110/18-9, сходно члану 63. став 1. Закона 
о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
  
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца доноси следећу измену конкурсне документације за 
јавну набавку Каротидни и периферни стентови са пратећим  специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2018. годину, број 404-1-110/18-9: 
 

 
1. У прилогу Б конкурсне документације - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА мења се назив 

партије 4- Каротидни стентови затвореног дизајна (monorail – rapid exchange sistem) са 
дуплом, микро и макро мрежицом, израђени од нитинола за третман високо ембологених 
лезија, тако што се, бришу речи „затвореног дизајна“, и иста сада гласи: 
 

„Партија 4- Каротидни стентови (monorail – rapid exchange sistem) са дуплом, микро и макро 
мрежицом, израђени од нитинола за третман високо ембологених лезија“. 
 

 
2. У прилогу В- ОБРАЗАЦ БР 4.1 - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ 

СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ  СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ 
НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ, на страни 1 истог, мења се 
назив партије 4 тако да гласи: 
 

„Партија 4- Каротидни стентови (monorail – rapid exchange sistem) са дуплом, микро и макро 
мрежицом, израђени од нитинола за третман високо ембологених лезија“. 

 

Прилог Б конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА и прилог В- Образац бр 4.1 
- понуда за јавну набавку каротидни и периферни стентови са пратећим  специфичним 
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2018. годину који 
садрже наведене измене биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
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