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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 додатним појашњењењем број 404-1-64/19-40 од 9.5.2019. 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 II. Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

- на страни 4, мења се тачка 10. тако да сада гласи: 

„10. Понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo (изузев за партије 17, 30, 
33, 34, 37, 39 и 43), са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке, за шта као 
доказ понуђач доставља изјаву на сопственом обрасцу  и потписану од стране овлашћеног 
лица.“ 

2. У делу V. Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА: 

- на страни 20, у оквиру тачке 2.1 под g), мења се подтачка 5 тако да гласи: 

 Изјава понуђача дата на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица, 
да понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo (изузев за партије 
17, 30, 33, 34, 37, 39 и 43), са роком трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке.“ 
 

3. У делу VI Конкурсне документације – Модел оквирног споразума: 

- на страни 31, у члану 6., мења се напомена у вези тачке 6.6. тако да сада гласи: 
 „(Уколико су предмет оквирног споразума партије 17, 30, 33, 34, 37, 39 и 43 наведени став 
ће бити прилагођен у складу са условом дефинисаним техничком спецификацијом).“ 

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

измене: 
 
- за партију 6 - AV linija komplet za hemodijafiltraciju (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili 
odgovarajuće, меса се: 

 процењена јединична цена, тако да иста сада износи 1.755,00 динара, 
 процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 1.874.340,00 динара. 

 
- за партију 11 - AV linija za hemodijalizu (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće, мења 
се: 

 процењена јединична цена, тако да иста сада износи 899,00 динара, 
 процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 3.833.336,00 динара. 

 
- за партију 22 - Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće, мења се: 

 процењена јединична цена, тако да иста сада износи 13.000,00 динара, 

mailto:public@rfzo.rs


 
 

2 
 

 процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 5.018.000,00 динара. 
 
- за партију 23 - Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat Artis Physio ili odgovarajuće, мења се: 

 процењена јединична цена, тако да иста сада износи 13.000,00 динара, 
 процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 19.786.000,00 динара. 

 
- за партију 24 - Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće, мења се: 

 процењена јединична цена, тако да иста сада износи 13.000,00 динара, 
 процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 1.586.000,00 динара. 

 
- за партију 32 - Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine za aparate Hospal Innova i AK 200 ultra S ili 
odgovarajuće, мења се: 

 количина, тако да иста сада износи 1.937 литара 
 процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 2.285.660,00 динара. 

 
- за партију 33 - Sredstvo za sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline ili natrijum 
hipohlorita (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće, мења се: 

 јединица мере, тако да иста сада гласи „литар“, 
 
- за партију 45 - Suvi bikarbonat u pakovanju od 900 grama (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili 
odgovarajuće, мења се назив исте, тако да сада гласи : 
 „Suvi bikarbonat u pakovanju od 950 grama (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili 
odgovarajuće“ 
 

Сходно изменама које се односе на процењене јединичне цене као и процењене укупне 
вредности без ПДВ-а, мења се укупна вредност јавне набавке без ПДВ-а тако да сада износи 
1.136.086.499,00. 

 

5. У Прилогу 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, врше се следеће измене: 

- за партију 32 - Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine za aparate Hospal Innova i AK 200 ultra S ili 
odgovarajuće, мења се: 

 количина, тако да иста сада износи 1.937 литара. 
 

- за партију 33 - Sredstvo za sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline ili natrijum 
hipohlorita (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće, мења се: 

 јединица мере, тако да иста сада гласи „литар“. 
 

- за партију 45 - Suvi bikarbonat u pakovanju od 900 grama (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili 
odgovarajuće, мења се назив исте, тако да сада гласи : 
 „Suvi bikarbonat u pakovanju od 950 grama (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili 
odgovarajuće“ 
 

Пречишћен текст конкурсне документције, измењен 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, биће објављени на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца. 
Напомена: Због измена Конкурсне документације за јавну набавку Материјал за дијализу – 
по типу дијализне машине, број ЈН 404-1-110/18-64, отварање понуда заказано за 16.05.2019. 
године у 12,00 часова ће бити одложено, о чему ће Наручилац објавити Обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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