
 

 
 

    
  
 

Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs    ПИБ бр. 101288707   мат. бр. 06042945  рач. бр. 840-26650-09 

 
08/2 број: 404-1-6/19-18 
16.5.2019. године 
 
 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера за 2019. 
годину, број 404-1-110/19-6, 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 Балон катетера за 2019. годину, број 404-1-110/19-6: 
 

 
1. У делу IV. Конкурсне документације – Критеријум за доделу уговора, на страни 7. исте, 

мења се тачка 1. тако што се број партије 14 замењује бројем 13, тако да гласи: 
 

„1. Критеријум за доделу уговора за партије 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 
21 је најнижа понуђена цена.“ 

Резервни елемент критеријума за партије 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 у 
смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), јесте рок испоруке. Наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу 
који понуди краћи рок испоруке. 

2. У делу IV. Конкурсне документације – Критеријум за доделу уговора, на страни 7. исте, 
мења се тачка 2. тако што се број партије 13 замењује бројем 14, тако да гласи: 

 
„ 2. Критеријум за доделу уговора за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 14 је економски 
најповољнија понуда.” 

3. У делу IV. Конкурсне документације – Критеријум за доделу уговора, на страни 10. исте, 
мења се тачка 7) тако што уместо „ПАРТИЈА 13“, сада гласи: „ПАРТИЈА 14“. 

4. У делу IV. Конкурсне документације – Критеријум за доделу уговора, на страни 11. исте, у 
делу резервни елемент критеријума, тако што се број партије 13 замењује бројем 14, тако 
да сада гласи: 

„Резервни елемент критеријума за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 14 у смислу члана 84. став 4. 
Закона о јавним набавкама,  јесте најнижа понуђена цена.“ 
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Пречишћен текст конкурсне документције за јавну набавку Балон катетера за 2019. 
годину који садржи наведене измене биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 
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