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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера за 2015. годину, 
број ЈН 404-1-110/15-15, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12) 
  
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12 и 14/15), Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера 
за 2015. годину, број ЈН 404-1-110/15-15: 
 
 
1. У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 14 конкурсне документације, у таки 22. 

Критеријум за доделу уговора , иза тачке 22.1 додаје се нова тачка 22.2 , а тачка 22.2 
постаје тачка 22.3 тако да гласе: 
 

22.2  Уколико се једном понудом понуди више различитих производа, елемент 
критеријума ''Квалитет'' вредноваће се на следећи начин: 

 сваки од понуђених производа биће посебно оцењен на начин дефинисан у 
делу критеријум 2 – квалитет овог Упутства  

 укупна оцена за понуду за елеменат критеријума ''Квалитет'' утврдиће се на 
основу следеће формуле: 

PА = (PA1*А1 + PА2*А2...PАN*АN)/100 

где је  

PА – укупан број поена за елемент критеријума ''Квалитет'' за понуђача А 

PA1...PAN – оцена за квалитет за сваки од понуђених производа 

А1...АN – процентуално учешће сваког од понуђених производа у укупној 
количини производа 

 
22.3 Критеријум за доделу уговора за партије 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 је најнижа 

понуђена цена. 

              Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним  
набавкама,  јесте рок важења понуде.  
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2. У делу III. Техничка спецификација, на страни 6 конкурсне документације, мења се тачка 

7. тако да гласи: 
 
7. Понуђач је дужан да у понуди достави  каталог произвођача, брошуру или копију извода из 

каталога који садржи карактеристике понуђеног добра тражене техничком спецификацијом. 
Уколико карактеристике понуђеног добра тражене техничком спецификацијом нису 
наведене у каталогу произвођача, брошури или копији извода из каталога, понуђач 
доставља и изјаву произвођача  која се односи на оне карактеристике понуђеног добра 
тражене техничком спецификацијом које нису наведене у каталогу произвођача, брошури 
или копији извода из каталога,  у складу са обрасцем бр.9. 

 
3. У прилогу II Техничка спецификација , у партији 11. Балони за валвулопластику са 

ниским притиском пуцања, брише се тачка CE + FDA (U.S. Department of Health & Human 
Services – U.S. Food and Drug Administration) или сертификата PMDA Device Approval 
(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, Japan).   
   
У делу III. Техничка спецификација, на страни 6 конкурсне документације, брише се тачка 
9. тако да тачка 10. постаје тачка 9. , а тачка 11. постаје тачка 10. 

 
 
Пречишћен текст конкурсне документације који садржи горе наведене измене биће објављен 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
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