
 

 
 

     
  
 
 

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: 404-1-27/19-21 
30.10.2019. године 
 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку набавку : Пејсмејкери, 
електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, бр. ЈН  404-1-110/19-30, 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 следеће измене конкурсне документације за 
јавну набавку Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним 
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број ЈН 404-1-110/19-30: 
 

1. У делу II Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

- На страни 5, мења се тачка 13 тако да гласи: 

„Понуђач је дужан да достави доказ да се производи које нуди, за партије 1-25 и 27-30, 
продају на најмање 5 европских универзитетских клиника у најмање три европске земље, 
као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 
20% од укупног броја предвиђеног за уградњу. Као доказ наведеног потребно је доставити: 

• изјаву одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом одговорног лица и 
e-mail особе у болници са којом је могуће проверити наведено или  

• изјаву произвођача, односно овлашћеног представништва произвођача, дату на 
сопственом обрасцу, оверену потписом одговорног лица, да се производи које понуђач 
нуди, по појединачној партији, продају на најмање 5 европских универзитетских 
клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских клиника 
понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја 
предвиђеног за уградњу. (навести имена европских клиника уз име контакт особе 
произвођача са којом је могуће проверити да се понуђени производи које нуди продају 
на 5 европских универзитетских клиника у најмање три европске земље, као и да на 
тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% 
од укупног броја предвиђеног за уградњу)  “ 

- На страни 5, мења се тачка 15 тако да гласи: 

„Понуђач је дужан да достави доказ да се производи које нуди, за партију 26, продају на 
најмање 2 европске универзитетске клинике у најмање 2 европске земље. Као доказ 
наведеног потребно је доставити: 

• изјаву одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом одговорног лица и 
e-mail особе у болници са којом је могуће проверити наведено или  

• изјаву произвођача, односно овлашћеног представништва произвођача, дату на 
сопственом обрасцу, оверену потписом одговорног лица, да се производи које понуђач 
нуди продају на најмање 2 европске универзитетске клинике у најмање 2 европске 
земље. (навести имена европских клиника уз име контакт особе произвођача са којом 
је могуће проверити да се понуђени производи које нуди продају на 2 европске 
универзитетске клинике у најмање 2 европске земље). “ 
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2. У делу V Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 

- На страни 22, мења се тачка g) алинеа 6 тако да гласи: 

„   Доказ да се производи које нуди, за партије 1-25 и 27-30, продају на најмање 5 европских 
универзитетских клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских 
клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја 
предвиђеног за уградњу, и то: 

• изјаву одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом одговорног лица и 
e-mail особе у болници са којом је могуће проверити наведено или  

• изјаву произвођача, односно овлашћеног представништва произвођача, дату на 
сопственом обрасцу, оверену потписом одговорног лица, да се производи које понуђач 
нуди, по појединачној партији, продају на најмање 5 европских универзитетских 
клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских клиника 
понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја 
предвиђеног за уградњу. (навести имена европских клиника уз име контакт особе 
произвођача са којом је могуће проверити да се понуђени производи које нуди продају 
на 5 европских универзитетских клиника у најмање три европске земље, као и да на 
тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% 
од укупног броја предвиђеног за уградњу)  “ 

- На страни 22, мења се тачка g) алинеа 8 тако да гласи: 

„ Доказ да се производи које нуди, за партију 26, продају на најмање 2 европске 

универзитетске клинике у најмање 2 европске земље, и то: 
• изјаву одговорног лица универзитетске клинике, оверену потписом одговорног лица и 

e-mail особе у болници са којом је могуће проверити наведено или  

• изјаву произвођача, односно овлашћеног представништва произвођача, дату на 
сопственом обрасцу, оверену потписом одговорног лица, да се производи које понуђач 
нуди продају на најмање 2 европске универзитетске клинике у најмање 2 европске 
земље. (навести имена европских клиника уз име контакт особе произвођача са којом 
је могуће проверити да се понуђени производи које нуди продају на 2 европске 
универзитетске клинике у најмање 2 европске земље). “ 

3. У Прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

- на страни 1, у партији 3 мења се тачка 1) ставка 2. тако да гласи: 

  „2. masa ≤ 30,6 grama“ 
-  на страни 4, у партији 19 брише се тачка 5 – Аларм 

 
Досадашње тачке од 6. до 10., постају тачке од 5. до 9. 
 

-  на страни 5, у партији 20 брише се тачка 5 – Аларм 
 
Досадашње тачке од 6. до 12., постају тачке од 5. до 11. 

 

  Пречишћен текст Конкурсне документације и Прилога Б-Техничка спецификација, за јавну 
набавку Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим 
специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број ЈН 
404-1-110/19-30, који садрже горе наведене измене, биће објављени на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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