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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку - Материјал
за хемодијализу - дијализатори, бр.јн. 404-1-110/15-17, сходно члану 63. став 1. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15)
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12 и 14/15), врше се следеће измене и допуне конкурсне документације:
- У делу III конкурсне документације – Техничка спецификација, у делу који регулише
шта је понуђач дужан да достави уз понуду у тачки (2), брише се захтев у вези губитка
албумина (g/процедури, трајања 4h), а уместо Б2 микроглобилина се уводи коефицијент
просејања за β2 микроглобулин. Сходно наведеном предметна тачка сада гласи:
„Оригинални каталог и оригинално упутство за употребу. Каталог, односно упутство за
употребу треба да садржи нарочито следеће податке: начин стерилизације, модел мембране,
коефицијент ултрафилтрације (KUF - mL/h/mmHg), клиренс (Qb = 300ml/min, Qd = 500ml/min)
урее, коефицијент просејања за β2 микроглобулин и количину физиолошког раствора (0,9%
NaCl) неопходног за припрему и завршетак HD третмана. Горе наведени подаци морају да се
заснивају на in vitro условима тестирања, у складу са стандардима SRPS EN ISO 8637, што
мора да буде јасно назначено у достављеном каталогу. Уколико се неки од наведених података
не може утврдити из података који се налазе у оригиналном каталогу или оригиналном упутству
за употребу, понуђач је дужан да достави и изјаву произвођача, дату на меморандуму
произвођача која се односи на тражене податке.“
- У делу IV конкурсне документације – Упутство понуђачима, у тачки 23.8 се уместо
клиренса Б2 микроглобулина (Qb = 300ml/min, Qd = 500ml/min) за понуђени дијализатор уводи
коефицијент просејања за β2 микроглобулин за понуђени дијализатор; губитак албумина
(g/процедури, трајања 4h) за понуђени дијализатор – 10 поена се брише; а уместо 10 поена за
коефицијент ултрафилтрације се уводи 20 поена. Сходно наведеном, тачака 23.8 сада гласи:
„23.8 Елемент критеријума ''Квалитет'' вредноваће се на следећи начин:
1. Коефицијент просејања за β2 микроглобулин за понуђени дијализатор – 20 поена;
2. Коефицијент ултрафилтрације (KUF - mL/h/mmHg) за понуђени дијализатор - 20 поена;“
- У делу IV конкурсне документације – Упутство понуђачима, у тачки 23.9 мења се
формула тако да сада гласи:
„23.9 Елемент критеријума ''Квалитет'' вредноваће се применом следеће формуле:
QA = 20 х

CPA
CPmax

+

20 x

KUFA
KUFmax

где је:
-

QA – број поена понуђача А за елемент критеријума ''Квалитет'';

-

CPA – коефицијент просејања за β2 микроглобулин за дијализатор понуђача А;

-

CPmax – највећи понуђени коефицијент просејања за β2 микроглобулин за партију;

-

KUFA – KUF за дијализатор понуђача А;

-

KUFmax – највећи понуђени KUF за партију;“

- У делу VII конкурсне документације – Модел уговора – здравствене установе, након
последњег члана, треба да стоји Овлашћено лице Купца, уместо Овлашћено лице Републичког
фонда, тако да сада гласи:
Овлашћено лице
Купца

Овлашћено лице
Добављача

__________________

____________________

- У Прилогу 1 – Списак здравствених установа, у делу Филијала РФЗО - 08. Шабац се
додаје Дом здравља Љубовија, Војводе Мишића бр. 58, www.dzljubovija.com

Напомена: Пречишћен текст конкурсне документације и Прилога 1 – Списак
здравствених установа који садрже претходно наведене измене и допуне ће бити
објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.rfzo.rs.
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