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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку набавке Mатеријал за дијализу – 
по типу дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
 
 
  
 У складу са Решењем бр. 4-00-451/2019 од 3.7.2019. године, Комисија наручиоца доноси 
следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Mатеријал за дијализу – по типу 
дијализне машине, бр. ј.н. 404-1-110/18-64, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 
 

 
1. У делу ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, на страни 3 Конкурсне документације, мења 

се тачка 2., тако да гласи: 
 „Предмет јавне набавке обликован је у 47 (четрдесетседам) партија, наведених у 
Прилогу Б – Техничка спецификација/Списак партија“.  
 

2.  У делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, на страни 4, мења се тачка 1. тако да гласи:  
„Предмет јавне набавке су добра наведена у Прилогу Б – Техничка 

спецификација/Списак партија.  
 Предмет јавне набавке је обликован у 47 (четрдесетседам) партија. Партије су 
обликоване у складу са Правилником о стандардима материјала за дијализе које се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 
41/13, 36/14, 37/14, 88/15, 82/17 и 48/18).“ 
 

3. У делу V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, врше се следеће измене: 

На страни 23 конкурсне документације мења се тачка 9.1. тако да гласи: 

  „ 9.1 Предметна јавна набавка је обликована у 47 (четрдесетседам) партија.“ 

 

4. У Прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА врше се следеће 
измене: 

 
- за партију 3 - AV linija komplet (za mašine 5008) (Fresenius) za hemodijafiltraciju ili 
odgovarajuće, мења се: 

 количина, тако да иста сада износи 9.488 комада, 
 процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 14.848.720,00  динара. 

 
- за партију 4 - AV linija komplet (za mašine 5008S) (Fresenius) za hemodijafiltraciju ili 
odgovarajuće, мења се: 

 количина, тако да иста сада износи 24.225 комада, 
 процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 37.912.125,00 динара. 
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- додају се нове партије 46 и 47 тако да гласе: 
 

Број 
партије Назив партије Јединица 

мере Количина 
Процењена 
јединична 

цена 
Процењена укупна 
вредност без ПДВ-а 

46 
AV linija komplet (za mašine 
5008) (Fresenius) za 
hemodijalizu ili odgovarajuće 

kom. 37.953 600,00 22.771.800,00 

47 
AV linija komplet (za mašine 
5008S) (Fresenius) za 
hemodijalizu ili odgovarajuće 

kom. 96.900 600,00 58.140.000,00 

 

Сходно горе наведеним изменама, у колони „УКУПНО БЕЗ ПДВ-а“, мења се укупна вредност 
јавне набавке без ПДВ-а тако да иста сада износи 1.005.953.354,00 

 

5. У складу са изменама наведеним у тачки 4. ове измене Конкурсне документације, биће 
извршена измена Прилога В Конкурсне документације – ОБРАЗАЦ БР. 4.1 – понуда за јавну 
набавку, Материјал за дијализу – по типу дијализне машине, који у себи садржи образац 
структуре цене са упутством како да се попуни. 

 

Пречишћен текст конкурсне документције, Прилог Б – Техничка спецификаија и Прилог В – 
Образац понуде бр. 4.1., за јавну набавку Материјал за дијализу – по типу дијализне машине, 
број ЈН 404-1-110/18-64, који садрже горе наведене измене, биће објављени на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 

                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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