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08/2 број: 404-1-88/19-94 
12.6.2020. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавке Mатеријал за дијализу, бр. ј.н. 
404-1-110/19-93, за партију 60, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
 
  
 У складу са додатним појашњењем број 404-1-88/19-90 од 4.6.2020. године, Комисија 
наручиоца доноси следећу измену конкурсне документације за јавну набавку Mатеријал за 
дијализу, бр. ј.н. 404-1-110/19-93, 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 11., тако да сада гласи:  
 

„11. Као доказ техничких карактеристика Концентрација персирћетне киселине 3,5-4,9% и 
Водоник-пероксида 28,5-31,5%, потребно је доставити каталог произвођача и упутство за 
употребу. 
            Напомена 1: Понуђач је дужан да у каталогу означи (нпр. подвуче, заокружи и сл.) 

медицинско средство које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку медицинског средства које 
је навео у Обрасцу понуде, као и да понуђено медицинско средство обележи у каталогу редним 
бројем партије. 

  Напомена 2: Достављено упутство за употребу понуђеног медицинског средства, мора у 
потпуности да одговара упутству за употребу медицинског средства одобреном од Агенције за 
лекове и медицинска средства Србије. 
  Уколико карактеристике понуђеног добра тражене конкурсном документацијом нису 
наведене у каталогу произвођача и упутству за употребу, потребно је доставити додатни документ 
– изјаву произвођача или овлашћеног представништва, да понуђено добро испуњава све захтеве 
наручиоца, а које нису садржане у достављеном каталогу и упутству за употребу.“ 

 
Техничка карактеристика електропроводљивост радног раствора дезифицијенса 1+24/ 0,43 
±0,07mS/cm,  утврђује се тестирањем на следећи начин: 

Начин достављања узорака и тестирања: 

Узорци се достављају клиници на којој ће бити обављено тестирање након пријема 
писменог обавештења наручиоца о времену и месту тестирања истих.  

Понуђач је дужан да достави узорак у оригиналном појединачном паковању произвођача за 
добрo које нуди и која ће се тестирати. Узорак мора имати назнаку: „УЗОРЦИ за јавну набавку 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ, ЈН 404-1-110/19-93– Партија 60, - НЕ ОТВАРАТИ”. 

       Понуђач је дужан да узорке означи редним бројем партије за коју подноси понуду. Уз узорке 
понуђених медицинских средстава дужан је да достави и Попис/евиденцију достављених 
узорака (са подацима о називу и каталошкој ознаци медицинског средства, називу произвођача, 
броју партије на коју се узорак односи).  

  Уколико понуђач на захтев не достави захтеване узорке или их не достави у количини 
према захтеву наручиоца, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико подаци наведени 
на оригиналном паковању узорка нису истоветни подацима у достављеној документацији, понуда 
ће бити одбијена као неприхватљива.  

Приликом тестирања достављених узорака, здравствена установа у којој ће исто бити 
спроведено ће сачинити записник у којем ће констатовати да ли понуђена добра одговарају и исти 
доставити наручиоцу. Tестирање ће бити извршено у присуству стручног дела комисије и 
овлашћених представника понуђача, на Одељењу хемодијалзе Клнике за нефрологију Клиничког 
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центра Србије или Одељењу хемодијализе КБЦ Земун као или Одељењу  хемодијализе КБЦ 
„Драгиша Мишовић – Дедиње.  

 
Уколико на основу достављених доказа и тестирања узорака, наручилац утврди да 

понуђено добро није одговарајуће, односно да електропроводљивост радног раствора 
дезифицијенса није 1+24/ 0,43 ±0,07mS/cm понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.  

Начин на који ће се извршити тестирање за партију 60:  

  Понуђено добро мора имати захтеване техничке карактеристике у програму дезинфекције 
апарата (фаза дезинфекције – радни раствор средства за дезинфекцију у наведеној фази мора 
имати однос разблажења 1+24). Наручилац ће захтеване техничке карактеристике понуђеног 
добра тестирати тако што ће током програма дезинфекције апарата, у фази дезинфекције (када је 
апарат разблажио средство за дезинфекцију и дијализну воду у односу 1:24), очитати вредност 
електропроводљивости радног раствора средства за дезинфекцију са монитора апарата и 
применом екстерног ЛФ инструмента и све то забележити у записнику о тестирању узорака. 
Уколико резултат извршеног тестирања за техничку карактеристику електропроводљивост радног 
раствора дезифицијенса није 1+24/ 0,43 ±0,07mS/cm, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.   

У случају потребе за додатним испитивањем, Наручилац задржава право да узорке пошаље 
на тестирање осталих захтеваних техничких карактеристика одговарајућој акредитованој установи 
у складу са природом испитивања. 
 

Понуђач је дужан да уз сваки узорак достави Tehnical data sheet (подаци на документу 
морају у потпуности да се слажу са узорком) издат од стране произвођача понуђеног добра 
на енглеском или српском језику.   
 

- На страни 5, мења се тачка 12. тако да сада гласи:  
 
„ 12. Добро које се нуди мора бити компатибилно моделу апарата из спецификације за који се 
набавља материјал, за шта као доказ понуђач доставља изјаву под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да је понуђено добро у потпуности компатибилно са моделом апарата за 
који се користи.“ 

 

2. У делу VI. Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА врши се следећа измена: 

- на страни 23, у оквиру тачке 2.1 под g), мења се алинеја 4 тако да гласи: 

• „ Каталог произвођача и упутство за употребу (као доказ техничких 
карактеристика Концентрација персирћетне киселине 3,5-4,9% и Водоник-
пероксида 28,5-31,5%),   

            Напомена 1: Понуђач је дужан да у каталогу означи (нпр. подвуче, заокружи и сл.) 
медицинско средство које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку медицинског 
средства које је навео у Обрасцу понуде, као и да понуђено медицинско средство обележи 
у каталогу редним бројем партије. 

 Напомена 2: Достављено упутство за употребу понуђеног медицинског 
средства, мора у потпуности да одговара упутству за употребу медицинског средства 
одобреном од Агенције за лекове и медицинска средства Србије. 

 Уколико карактеристике понуђеног добра тражене конкурсном документацијом нису 
наведене у каталогу произвођача и упутству за употребу, потребно је доставити додатни 
документ – изјаву произвођача или овлашћеног представништва, да понуђено добро 
испуњава све захтеве наручиоца, а које нису садржане у достављеном каталогу и упутству 
за употребу“, 

- на страни 23, у оквиру тачке 2.1 под g), мења се алинеја 5 тако да гласи: 
 

• Изјаву понуђача дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
да је понуђено добро у потпуности компатибилно са моделом апарата на коме се користи, 

 

- на страни 31, у оквиру тачке 24., мења се подтачка 24.12. тако да гласи: 

„ 24.12. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре 
отварања понуда.“ 
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Пречишћен текст измењене конкурсне документције за партију 60, за јавну набавку 
Материјал за дијализу, број ЈН 404-1-110/19-93, који садрже горе наведену измену, биће 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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