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08/2 број: 404-1-88/19-37 
13.4.2020. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку набавке 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) 
 
  
 У складу са додатним појашњењем број 404-1-88/19-33 од 10.4.2020. године, Комисија 
наручиоца доноси следеће измене 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 I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, на страни 3. Конкурсне документације, 
мења се тачка 2., тако да гласи: 

„2. Предмет јавне набавке обликован је у 71 (седамдесетједну) партију, наведену у 
Прилогу Б – Техничка спецификација/Списак партија.“ 

 
2. У делу II. Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

 
- на страни 4, мења се тачка 2., тако да сада гласи:  

 
„2. Предмет јавне набавке је обликован у 71 (седамдесетједну) партију наведену у 
Прилогу Б – Техничка спецификација/Списак партија.“ 
 

- На страни 5, мења се тачка 11., тако да сада гласи: 
 

„11. За партије од 29 до 71, понуђена добра морају бити компатибилна моделу 
апарата из спецификације за који се набавља материјал, за шта као доказ понуђач 
доставља изјаву произвођача апарата или овлашћеног представника произвођача 
апарата да је понуђено добро у потпуности компатибилно са моделом апарата на 
коме се користи. 

Напомена: 

Уколико понуђач не доставља изјаву произвођача апарата или овлашћеног 
представника произвођача апарата, понуђач, као доказ да је понуђено добро компатибилно 
моделу апарата из спецификације за који се набавља материјал може доставити следеће: 

- Доказ да је на спољном паковању понуђеног медицинског средства наведено да 
може да се користи на моделу апарта одређеног произвођача за који подноси понуду; 

- Упутство за употребу понуђеног добра у коме је наведено да може да се користи на 
моделу апарта одређеног произвођача за који подноси понуду.“ 

 
- на страни 5, мења се тачка 12., тако да сада гласи:  

 
„12. Понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo (изузев за 
партије 27, 28, 46, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 и 71) са роком 
трајања не краћим од 12 месеци од дана испоруке, а изузетно, за медицинска 
средства чији је произвођачки рок 12 месеци или краће, рок трајања не може бити 
краћи од 2/3 произвођачког рока од дана испоруке, за шта као доказ понуђач 
доставља изјаву на сопственом обрасцу, потписану oд стране овлашћеног лица 
понуђача. “ 

- на страни 5, додаје се нова тачка 15., тако да сада гласи:  

mailto:public@rfzo.rs


 
 

2 

 

 
„15. За партије од 29 до 71 да понуђач располаже неопходним кадровским 
капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, односно да има најмање 
2 радно ангажована лица, која су сертификована за рад на апарату за хемодијализу 
од стране произвођача апарата за хемодијализу за медицинска средства за која 
подноси понуду.” 

3. У делу IV Конкурсне документације – Критеријум за доделу уговора: 

- на страни 11, мења се тачка 1. тако да сада гласи: 

„1. Критеријум за доделу уговора за партије од 23 до 71 је најнижа понуђена цена.“ 

 

4. У делу V. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ - ОБРАЗАЦ БР. 11 - 
Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава за учествовање понуђача у 
централизованој јавној набавци, на страни 25 конкурсне документације, мења се тачка 3., 
тако да гласи: 

„3. испоручивати добра која су стерилно упакована (изузев за партије 27, 28, 46, 55, 

56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 и 71) са роком трајања не краћим од 12 

месеци од дана испоруке, а изузетно, за медицинска средства чији је произвођачки 

рок 12 месеци или краће, рок трајања не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока 

од дана испоруке.“ 

 

5. У делу VI. Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА врше се следеће измене: 

-  на страни 27, у оквиру тачке 2.1 под g), мења се алинеја 5 тако да гласи: 

• Изјаву произвођача апарата или овлашћеног представника произвођача апарата да 
је понуђено добро у потпуности компатибилно са моделом апарата на коме се 
користи (за партије од 29 до 71). 
Напомена: 
Уколико понуђач не доставља изјаву произвођача апарата или овлашћеног 
представника произвођача апарата, понуђач, као доказ да је понуђено добро 
компатибилно моделу апарата из спецификације за који се набавља материјал може 
доставити следеће: 

- Доказ да је на спољном паковању понуђеног медицинског средства наведено да 
може да се користи на моделу апарта одређеног произвођача за који подноси 
понуду; 

- Упутство за употребу понуђеног добра у коме је наведено да може да се користи на 
моделу апарта одређеног произвођача за који подноси понуду; 

- на страни 27, у оквиру тачке 2.1 под g), мења се алинеја 6 тако да гласи: 

• Изјаву на сопственом обрасцу, потписану oд стране овлашћеног лица понуђача, да 
ће понуђенo медицинскo средствo бити стерилно упакованo (изузев за партије 27, 28, 
46, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 и 71) са роком трајања не краћим од 
12 месеци од дана испоруке, а изузетно, за медицинска средства чији је 
произвођачки рок 12 месеци или краће, рок трајања не може бити краћи од 2/3 
произвођачког рока од дана испоруке, за шта као доказ понуђач доставља изјаву. 

- на страни 27, у оквиру тачке 2.1 под g), додаје се алинеја 7 тако да гласи: 

• Копије сертификата о обучености за рад на апарату за хемодијализу издатих од 
стране произвођача опреме за коју се набављају предметна медицинска средства, за 
најмање две особе ангажоване од стране Понуђача ( за партије од 29 до 71) 
 

- На страни 30 конкурсне документације мења се тачка 9.1. тако да гласи: 
 „ 9.1 Предметна јавна набавка је обликована у 71 (седамдесетједну) партију.“ 
 
 

6. У делу VII Конкурсне документације – Модел оквирног споразума: 

- на страни 39, у члану 6., мења се напомена у вези тачке 6.6. тако да сада гласи: 

 „(Уколико су предмет оквирног споразума партије 27, 28, 46, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70 и 71 наведени став ће бити прилагођен у складу са условом дефинисаним 
техничком спецификацијом).“ 
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7. У Прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА врше се следеће 
измене: 
 

- за партију 35 - AV linija komplet za hemodijafiltraciju za Dialog+ aparat i supstituciona linija, do 
142 ml, bez DEHP ili odgovarajuće мења се: 

• количина, тако да иста сада износи 17.103 комада, 

• процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 32.666.730,00 динара, 
 

- за партију 42 - AV linija za hemodijalizu za Dialog+ aparat, do 142 ml, otpadna kesa, bez DEHP 
ili odgovarajuće, мења се: 

• количина, тако да иста сада износи 61.371 комада, 

• процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 38.663.730,00 динара,  
 

- за партију 66 - Sredstvo za toplotnu sterilizaciju i dekalcifikaciju  na bazi limunske kiseline za 
Dialog+ apparat ili odgovarajuće, мења се: 

• количина, тако да иста сада износи 9.810 литара, 

• процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 11.301.120,00 динара,  
 

- за партију 67 - Sredstvo za uklanjanje lipoproteinskih depozita 5L (Fresenius) ili odgovarajuće, 
мења се у називу партије јединица мере, тако да сада гласи: „Sredstvo za uklanjanje 
lipoproteinskih depozita 5kg (Fresenius) ili odgovarajuće“, 

 
- за партију 69 - Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju, 750g (Bellco, Formula 2000) ili 

odgovarajuće, мења се у називу партије грамажа сувог бикарбоната, тако да сада гласи: 
„Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju, 760g (Bellco, Formula 2000) ili odgovarajuće“, 

 

- Партије 70, 71 и 72 се спајају у једну партију и постају партија 70, тако да гласи : 

Број 
партије 

Назив партије 
Јединица 

мере 
Количина 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена укупна 
вредност без ПДВ-а 

70 

Suvi bikarbonat u pakovanju  
od 650/760/850/1100 grama 
(za tip aparata Nipro, model 
Surdial X) ili odgovarajuće 

kom. 81.243 950,00 77.180.850,00 

 

- за партију 73 - Paket koncentrata za dijalizu,  мења се: 
 

• Партија 73 сада постаје партија 71 

• количина за ставку 1  - Suvi bikarbonat u pakovanju od 750 grama (tip mašine DBB-EXA, 
Nikkiso) ili odgovarajuće, тако да иста сада износи 19.784 комада, 

• количина за ставку 2  - Bic AF Citrat 4.7 L (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće, тако 
да иста сада износи 19.784 комада, 

• процењена укупна вредност без ПДВ-а, тако да иста сада износи 27.697.600,00 динара, 
 

Сходно горе наведеним изменама, у колони „УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а:“, 
мења се укупна вредност јавне набавке без ПДВ-а тако да иста сада износи 2.972.884.895,50. 

 

8. У складу са изменама наведеним у тачки 7. ове измене Конкурсне документације, биће 
извршена измена Прилога В- Конкурсне документације – ОБРАЗАЦ БР. 4.1 – понуда за 
јавну набавку, Материјал за дијализу, 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, број ЈН 404-1-110/19-93, који 
садрже горе наведене измене, биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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